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Abstract  

This study aimed to evaluate the potential of hydrogels based on polyvinyl alcohol (PVA) and 

polycarbonate urethane (PCU) to replace/substitute cartilage tissues. PVA was combined with acrylamide 

(AAm) due to its good swelling capacity and lubricating properties. The PCU was combined with cellulose 

acetate (AC) and carbon nanotubes (NTC) due to the excellent mechanical properties. Attempts were also 

made to improve the mechanical performance of a PVA based hydrogel through reinforcement with 

printed structures of PCU+AC and PCU+NTC. In addition, the possibility of incorporating drugs, namely the 

anti-inflammatory diclofenac (DCF), in the best systems was also studied. 

The results obtained demonstrate that in the case of PVA, the hydrogel 1PVA:0,2AAm achieved 

mechanical properties similar to those of PVA, with the advantage of increasing the water absorption 

capacity, maintain or decrease the coefficient of friction of the material and increase the amount of drug 

released. PCU is mechanically more resistant than PVA. The addition of 15% AC and 2% NTC to PCU even 

improved the mechanical properties of the material, but decreased the water absorption capacity and led 

to higher friction coefficients. PCU hydrogels containing AC released the highest amount of drug among 

the PCU-based hydrogels, with a sustained kinetic that last for 48h. 

Reinforcement of PVA-based hydrogels with PCU-based fibrous structures obtained by 3D printing did not 

improve the material's performance, possibly due to adhesion issues. 

 

 

 

Keywords: Cartilage replacement materials, polymeric materials, polyvinyl alcohol hydrogels, 

polycarbonate urethane, reinforced hydrogels, drug release. 
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Resumo 

Este estudo teve como objetivo avaliar o potencial dos hidrogéis à base de álcool polivinílico (PVA) e 

policarbonato uretano (PCU) para reparar/substituir tecidos de cartilagem. O PVA foi combinado com 

acrilamida (AAm) devido à sua boa capacidade de expansão e propriedades lubrificantes. O PCU foi 

combinado com acetato de celulose (AC) e nanotubos de carbono (NTC) devido às excelentes 

propriedades mecânicas. Também foram feitas tentativas de melhorar o desempenho mecânico de um 

hidrogel à base de PVA através de reforço com estruturas impressas de PCU+AC e PCU+NTC. Além disso, 

foi estudada a possibilidade de incorporação de medicamentos, nomeadamente o anti-inflamatório 

diclofenaco (DCF), nos melhores sistemas. 

Os resultados obtidos demonstraram que, no caso do PVA, o hidrogel 1PVA: 0,2AAm atingiu propriedades 

mecânicas semelhantes às do PVA, com a vantagem de aumentar a capacidade de absorção de água, 

manter ou diminuir o coeficiente de atrito do material e aumentar a quantidade de fármaco libertada. O 

PCU é mecanicamente mais resistente do que o PVA. A adição de 15% AC e 2% NTC ao PCU até melhorou 

as propriedades mecânicas do material, mas diminuiu a capacidade de absorção de água e levou a 

coeficientes de atrito mais elevados. Os hidrogéis de PCU que continham AC libertaram a maior 

quantidade de fármaco entre os hidrogéis à base de PCU, com uma cinética sustentada que durou 48h. 

O reforço de hidrogéis à base de PVA com estruturas fibrosas à base de PCU obtidas por impressão 3D 

não melhorou o desempenho do material, possivelmente devido a problemas de adesão. 

 

 

 

Palavras-chave: Materiais para substituição da cartilagem, materiais poliméricos, hidrogéis de álcool 

polivinílico, policarbonato uretano, hidrogéis reforçados, libertação de fármacos. 
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Nomenclatura 

Símbolos gregos: 

ε Deformação 

σ Tensão 

µ Coeficiente de atrito 
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Acrónimos 

AAm: Acrilamida 

AAcid: Ácido acrílico  

AC: Acetato de celulose 

AH: Ácido hialurónico 

AIBN: 2, 2’-azobisisobutironitrilo 

APS: Persulfato de amónio 

AR: Artrite reumatóide 

CA: Cartilagem articular 

CD: Cast drying (secagem) 

DCF: Diclofenaco 

DD: Destilada e desionizada 

DMF: Dimetilformamida 

DMAc: Dimetilacetamida 

DWNTs- Double Walled Nanotubes (nanotubos de parede dupla) 

E: Módulo de Elasticidade 

FT: Freeze Thawing (congelamento/descongelamento) 

GAGs: Glicosaminoglicanos 

GelMA: Gelatina-metacrilamida 

HA: Hidroxiapatite 

HEMA: Hidroxilo metacrilato  

HMDI: Di-metil isocianato de metileno 

FS: Fluído sinovial 

MEC: Matriz extracelular 

MVE: Microscópio de varrimento eletrónico 

MMA: Metil metacrilato  
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NTC: Nanotubos de carbono 

NPs: Nanopartículas 

PBS: tampão fosfato-salino 

PCL: Policaprolactona 

PCU: Policarbonato uretano 

PEG: Polietileno glicol  

PEGDGE: Éter diglicidílico de polietileno glicol 

PGA: Poli (ácido glicólico) 

PLCL: Poli (L-lactídeo-co-ε-caprolactona)  

PLLA: Poli (ácido L-lático) 

PAAm: Poliacrilamida 

PRG4: Proteoglicano 4 

PU: Poliuretano 

PVA: Álcool Polivinílico  

PZS: Proteína da zona superficial  

SW- Single-Walled Nanotubes  

THF: Tetrahidrofurano 

UV: Ultra-violeta 
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1 Capítulo - Introdução teórica 

A cartilagem articular (CA) é responsável pela distribuição de cargas nas articulações e pelo baixo atrito 

durante o movimento 1. Numa população envelhecida e onde problemas como a obesidade são 

frequentes, como acontece no mundo ocidental hoje em dia, a incidência de doenças degenerativas da 

cartilagem tem vindo a aumentar. Em estágios mais avançados da doença articular, as opções de cirurgia 

são consideradas. Contudo, sempre que possível, opta-se por uma abordagem mais conservadora e 

apenas a cartilagem ou a parte danificada é substituída e daí surge a necessidade de se produzirem 

biomateriais capazes de substituírem a cartilagem 2,3,4,5,6. 

Os hidrogéis, devido às suas características (biocompatibilidade, elevado conteúdo de água e boas 

propriedades tribológicas), afiguram-se materiais com elevado potencial para este tipo de aplicação 7,8. 

Assim, no trabalho experimental aqui apresentado, estudaram-se as propriedades de diferentes hidrogéis 

à base de PVA e de PCU com vista à sua utilização como substitutos de cartilagem.  Procedeu-se também 

ao reforço dos materiais à base de PVA com estruturas à base de PCU produzidas por impressão 3D. Os 

materiais produzidos foram caracterizados quanto às suas propriedades mecânicas, capacidade de 

intumescimento, propriedades tribológicas e morfologia, a fim de se comparar o seu desempenho com o 

da cartilagem articular. Os materiais mais promissores foram carregados com o anti-inflamatório 

diclofenaco (DCF), averiguando-se a possibilidade de se conseguir uma libertação local e controlada deste 

fármaco, para garantir uma função terapêutica no período pós-operatório. 

No primeiro capítulo deste trabalho é descrita a constituição e principais propriedades da cartilagem, bem 

como as suas patologias. Em seguida apresentam-se as diversas soluções para tratamento/substituição 

dos tecidos articulares, dando-se particular ênfase à utilização de hidrogéis para este fim. É também 

abordada a possibilidade de se utilizar estes materiais como plataformas para a libertação de fármacos. 

O segundo capítulo refere-se aos materiais e métodos e descreve o procedimento experimental para a 

preparação dos hidrogéis à base de PVA e de PCU, bem como para a produção dos materiais reforçados. 

As técnicas usadas para caracterizar os materiais produzidos também são descritas. O terceiro capítulo 

apresenta os resultados obtidos no estudo destes materiais e a sua respetiva discussão. Por fim, o quarto 

capítulo apresenta as principais conclusões deste trabalho e trabalho passível de ser feito no futuro.  
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1.1 Articulação sinovial natural 

1.1.1 Anatomia e fisiologia  

As articulações são estruturas especializadas que conectam os ossos do esqueleto. Deste modo, são 

responsáveis pelo movimento e pela estabilidade dos ossos, podendo ser classificadas consoante a sua 

estrutura ou a sua função, dividindo-se em três categorias: sinartrose, anfiartrose e diartrose. Do ponto 

de vista da mobilidade, diartroses ou articulações sinoviais são as mais importantes, pois são capazes de 

realizar movimentos mais amplos. Este tipo de articulações existe nos joelhos, anca, ombros, cotovelos e 

falanges. As superfícies ósseas opostas são cobertas por uma camada de cartilagem hialina ou articular, 

enquanto que a cavidade articular é revestida pela membrana sinovial e reforçada por uma cápsula fibrosa 

e ligamentos (Figura 1). O menisco é uma estrutura fibrocartilaginosa em forma de crescente que divide 

parcialmente a cavidade da articulação, atuando como uma almofada protetora presente no joelho. A 

cavidade articular está preenchida por fluído sinovial (FS) que consiste numa solução transparente e 

viscosa responsável pela lubrificação articular e redução do atrito durante o movimento, bem como 

facilitador do transporte de nutrientes, produtos residuais e outros metabolitos para os tecidos sinoviais. 

Desta forma, estes diferentes tecidos em conjunto permitem movimentos suaves com baixo atrito e 

lubrificação suficiente entre as superfícies das articulações, evitando deslocações. O formato das 

articulações sinoviais varia muito de local para local 9,10.  

 

Figura 1. Exemplo de uma articulação sinovial (joelho). Adaptado de 11. 

Nas suas proporções e concentrações típicas, os constituintes moleculares do LS são responsáveis pelas 

suas propriedades e funções únicas na manutenção da homeostasia da articulação. O LS, além de servir 

como reservatório de nutrientes e moléculas de sinalização para populações de células na articulação, 

também contém moléculas de alto peso molecular que são retidas na articulação devido ao seu grande 

tamanho que, por sua vez, contribuem para a manutenção do volume de LS durante a flexão da 

articulação. Na Tabela 1 apresentam-se os constituintes principais do LS, assim como as suas 

concentrações típicas. Destes destacam-se (i) a albumina, uma proteína de plasma que é o constituinte 

mais abundante e a principal contribuinte para a pressão osmótica coloidal e para a baixa viscosidade do 
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LS; (ii) ácido hialurónico (AH), um glicosaminoglicano (GAG) que desempenha um papel determinante na 

viscosidade do fluído e, (iii) o PRG4 que é uma glicoproteína mucinosa que interfere na função das 

proteínas como lubrificante de limite. Além destes, e apesar de estarem presentes em concentrações 

muito mais baixas que os restantes constituintes, deve-se também destacar (iv) as citocinas e fatores de 

crescimento porque exercem um controlo regulatório sobre as populações celulares na articulação 

sinovial e (v) células, como os monócitos e linfócitos, pois são responsáveis pela manutenção dos tecidos 

na articulação sinovial  9,12.  

Tabela 1. Concentração dos constituintes principais no fluído sinovial normal. Adaptado de 13. 

 

 

A cartilagem articular (AC) é um tecido conjuntivo não vascular, composta por uma fase fluída e uma 

sólida, duas fases intrinsecamente incompressíveis, imiscíveis e distintas 1. O componente principal da 

fase fluída é água (60%-80% do peso molhado), que é sobretudo responsável pela nutrição do tecido, 

propriedades de amortecimento e lubrificação articular da cartilagem. Contudo, também podem ser 

encontrados diversos iões dissolvidos como sódio, cálcio, cloreto e potássio. A matriz extracelular (MEC), 

composta por proteoglicanos (10-15%), que são macromoléculas complexas responsáveis pela resistência 

à compressão da cartilagem, por colagénio (10-20%), que proporciona à cartilagem grande resistência à 

tração e por glicoproteínas extracelulares que permitem a ligação entre os vários componentes da MEC. 

Neste tecido podem ainda ser encontrados condrócitos (1–5%), que são células especializadas da 

cartilagem que controlam a renovação dos constituintes da MEC 9,14,15,16. 

Estruturalmente, a cartilagem articular apresenta várias zonas, desde regiões superficiais próximas do 

fluído sinovial até regiões profundas adjacentes ao osso subcondral (Figura 2). A zona superficial, também 

chamada zona tangencial, contém uma maior proporção de fibras de colagénio (tipo primário de 

colagénio: Tipo II) e menos proteoglicanos. As fibras nesta região estão alinhadas paralelamente à 

articulação, para diminuir a resistência durante o movimento desta.  A seguir surgem as zonas intermédia 

e profunda, caracterizadas por um aumento no teor de proteoglicanos, que se encontram organizados, 

respetivamente, de forma oblíqua (ou aleatória) e perpendicularmente às superfícies articulares (Figura 

Constituinte Concentração 

Albumina 8-12 

Ácido hialurónico 2-4 

PRG4 0,035-0,250 

Fosfolípidos 0,1-0,2 

Colesterol 0,07-0,08 

Triglicéridos 0 

Ureia 0,082 

Glucose 0,66 
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2). Estas zonas são responsáveis por conferir ao tecido cartilagíneo a grande resistência mecânica que o 

caracteriza. Por último, a zona calcificada é responsável pela ligação da cartilagem ao osso subcondral 14. 

Dado que o tecido cartilagíneo é avascular, a distribuição de nutrientes é feita sobretudo por difusão, 

exceto na região calcificada, que, dada a sua localização, recebe os nutrientes a partir do osso subcondral. 

Este mecanismo de distribuição de nutrientes afeta a sua disponibilidade dentro do tecido e é uma das 

razões pela qual os condrócitos serem um constituinte menor da cartilagem 1,14. 

 

 

Figura 2. Zonas constituintes da cartilagem articular. Adaptado de 16. 

Durante o movimento das articulações sinoviais, a cartilagem articular tem duas funções principais: (i) 

distribuir as cargas articulares numa área ampla, diminuindo as tensões sofridas pelas superfícies 

articulares em contacto e (ii) permitir o movimento relativo das superfícies opostas da ligação óssea com 

mínimo atrito e desgaste 17. Deste modo, as cartilagens fornecem uma estrutura de suporte leve que pode 

atuar como um amortecedor, protegendo o osso subcondral de concentrações de alta tensão, reduzindo 

o atrito gerado durante o movimento dentro da cavidade articular evitando assim o desgaste destes 9,14. 

Neste sentido, as propriedades biomecânicas e tribológicas da cartilagem são importantíssimas e serão 

abordadas de forma mais detalhada. 

 

1.1.2 Propriedades biomecânicas  

Na articulação, as tensões mecânicas sofridas pelas superfícies articulares em contacto são 

principalmente de natureza compressiva, devido à ação da carga exercida durante o movimento. Esta 

varia consoante a localização da articulação, entre 1,5-3,5x o peso corporal, respetivamente, no ombro e 

no joelho. Para além destas, tensões de tração também podem ocorrer, quando duas superfícies da 

cartilagem articular deslizam uma sobre a outra e esticam as fibras da cartilagem numa única direção 18.  
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O comportamento biomecânico da cartilagem resulta, então, do efeito de amortecimento através do 

movimento de difusão da água na sua estrutura, quando esta é comprimida e da ação conjunta dos vários 

agregados de proteoglicanos, que se encontram nas zonas intermédia e profunda da cartilagem, quando 

esta é tracionada 14,16. Deste modo, dependendo do tipo de tensão considerada, o comportamento 

mecânico da cartilagem pode ser descrito como viscoelástico, à compressão, e anisotrópico e não linear 

à tração 18. 

1.1.2.1 Propriedades compressivas 

O comportamento mecânico da cartilagem, quando está submetida a uma carga constante ou a uma 

deformação constante (independente do tempo), pode ser modelado como a de um material viscoelástico 

bifásico, constituído por uma fase com um comportamento mecânico de um fluído viscoso (fase fluída) e 

outra de um sólido elástico (fase sólida) 17. 

As duas respostas fundamentais de um material viscoelástico são a fluência e o relaxamento de tensões, 

que se definem, respetivamente, como a deformação progressiva de um material, sob a ação de uma 

carga constante, e a diminuição da tensão sentida (relaxamento), quando o material é mantido a uma 

deformação constante. Ambos os processos se iniciam após a resposta mecânica inicial do material, por 

ação de um carregamento, e estendem-se ao longo do tempo até que se atinja um novo estado de 

equilíbrio mecânico (Figura 3) 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o movimento de uma articulação, a superfície articular é submetida a cargas mecânicas 

compressivas e estas são suportadas inicialmente pela fase fluída da cartilagem, ajudando a absorver a 

energia do impacto que seria, de outra forma, absorvido pela fase sólida que se poderia danificar (Figura 

4a). Inicialmente, tal vai aumentar a tensão de contacto sentida pela CA, devido ao aumento de pressão 

interna da fase fluída (amortecimento). À medida que o líquido intersticial se vai libertando localmente 

Figura 3. Teste esquemático de compressão de diferentes formas de carga (forças mecânicas) e deformação aplicadas 

à cartilagem e ao comportamento viscoelástico resultante. a) O teste de fluência é controlado pela carga; uma carga 

constante (força) é aplicada quase instantaneamente e a deformação (fluência) é medida até ao patamar. b) O teste 

de relaxamento de tensões é controlado pela deformação: uma taxa constante de deformação é aplicada a uma 

tensão específica e mantida. A carga (força) atinge um pico e depois diminui (relaxamento da tensão) até que a carga 

de equilíbrio seja alcançada. Adaptado de 18. 

a) b) 
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de forma gradual (exsudação), a pressão vai diminuindo, levando à deformação do tecido e transmissão 

da carga suportada para a fase sólida (Figura 4b). A redistribuição posterior da fase líquida nas camadas 

mais profundas do tecido, levam a uma diminuição da pressão da fase fluída e consequentemente a um 

relaxamento da tensão, até que se atinja o equilíbrio mecânico (Figura 4b). O escoamento de fluído 

intersticial ocorre através da matriz sólida porosa (mecanismo dependente do fluxo e do tempo) e 

consequente transmissão da carga para a fase sólida é responsável pelo comportamento viscoelástico da 

cartilagem (Figura 3 e 4) 16,17,18,19,20. 

 

Figura 4. Configuração da carga compressiva confinada. a) Comportamento de fluência. b) Comportamento de 

relaxamento de tensões. Adaptado de 17. 

A pressurização da fase fluída sob compressão suporta mais de 90% da carga aplicada à superfície da 

cartilagem, o que mostra ser um mecanismo significativo para suporte de carga na articulação  17. Este 

processo é dependente da permeabilidade hidráulica do tecido, que descreve a facilidade ou dificuldade 

do movimento do fluído através da uma matriz sólida e está relacionada com o a porosidade, estrutura e 

conectividade local do tecido. Neste sentido, sob compressão, a pressão do fluído intersticial aumenta 

inicialmente, uma vez que a CA resiste ao fluxo de fluído devido à sua baixa permeabilidade (≈2,17 x 10-15 

m4/N.s), originando altas forças de arrasto  16,17,21,22. Contudo, visto que a quantidade de fluído intersticial 

(intumescimento) e a composição da MEC varia ao longo da espessura da cartilagem, em que a camada 

mais superficial é mais hidratada 23,24, o fluxo de fluído, e por conseguinte a sua deformação, não será 

homogénea nas várias zonas do tecido. A zona superficial, permite um maior fluxo, resultando em 

deformações compressivas até 50%, ao passo que nas zonas intermédias e profundas, devido a uma maior 

reticulação da MEC (impermeabilidade do osso subcondral), o fluxo de fluído diminui, resultando em 

deformações compressivas <5% 18. 

Neste sentido, dependendo da zona do tecido considerada e localização na articulação, o valor do módulo 

agregado de compressão (rigidez compressiva de equilíbrio da cartilagem restrita nas laterais) da 

cartilagem está compreendido entre 0,1-2 MPa, enquanto que o módulo de Young compressivo (rigidez 

de equilíbrio da cartilagem sem restrições nas laterais) da cartilagem articular corresponde a valores entre 

0,24-0,85 MPa 25. Contudo, dado o comportamento viscoelástico da CA à compressão, o módulo de Young 

desta vai depender da altura a que se realiza o cálculo do modulo de Young durante um teste de tensão-

relaxamento 16. 
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1.1.2.2 Propriedades em tração 

Sob o efeito de uma tensão de tração as propriedades mecânicas da cartilagem articular não são lineares, 

pois o tecido é fortemente anisotrópico. Tal comportamento deve-se, em grande parte, à composição 

bioquímica da MEC, mais especificamente à densidade, diâmetro, orientação e distribuição espacial das 

fibras de colagénio, assim como o nível de reticulação da MEC e as interações de atrito entre as redes de 

colagénio e os proteoglicanos. Isto leva a que a cartilagem vá endurecendo, à medida que se vai 

deformando por ação da tensão (Figura 5). Para pequenas deformações, na região inicial, as fibras de 

colagénio começam por se realinhar na direção do carregamento, oferecendo inicialmente pouca 

resistência mecânica, o que leva a um grande aumento da rigidez do material. Após o seu alinhamento, à 

medida que a tensão continua a aumentar, as fibras reticuladas começam a esticar, revelando um 

comportamento elástico linear de rigidez mais elevada. Este comportamento é observado até uma 

deformação da cartilagem de 15%. Posteriormente, a rutura ocorre, para tensões ainda mais elevadas, 

quando todas as fibras de colagénio contidas na amostra são quebradas (Figura 5) 17,18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Curva de tensão-deformação para cartilagem articular num ensaio de tração. Orientação das fibras de 

colagénio quando submetidas a uma força usando uma taxa de deformação constante. Adaptado de 17. 

Neste sentido as propriedades mecânicas da cartilagem à tração são, essencialmente, as da MEC e estas 

vão depender da profundidade e orientação do tecido, dado que a cartilagem é anisotrópica no que 

respeita à composição da fase sólida 26,27.  De forma geral, a zona superficial da cartilagem é mais 

resistente à tração do que as zonas intermédias ou profunda (Figura 2) 14,19.  

A tensão máxima à tração suportada pela cartilagem antes da rutura, geralmente ao longo da superfície 

articular varia entre 0,8-25 MPa, ao passo que o módulo de Young (rigidez à tração quando submetida a 

uma taxa de deformação constante) compreende valores entre 5-25 MPa 25. Contudo, a  CA tende a 

endurecer com o aumento da tensão aplicada (Figura 5), pelo que o módulo de Young do tecido vai 

depender da tensão (ou deformação) que se considera nos cálculos 19. 
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1.1.3 Propriedades tribológicas  

A tribologia é a ciência que estuda o atrito, desgaste e lubrificação de superfícies em movimento relativo. 

O comportamento tribológico dos materiais é afetado por vários parâmetros, um dos quais a rugosidade 

da superfície. Existem vários parâmetros de rugosidade, sendo um dos mais comuns a rugosidade média 

superficial (Ra). Esta corresponde à média aritmética dos valores absolutos dos desvios da altura do perfil 

em relação à linha média, registados no comprimento analisado.  

O coeficiente de atrito () define-se como a razão entre a força horizontal, necessária para mover duas 

superfícies uma sobre a outra, e a força normal aplicada 28. Na ausência de lubrificante, as superfícies em 

contacto podem sofrer desgaste se as interações tribológicas resultarem na perda de material de uma ou 

de ambas as superfícies. No caso das superfícies das cartilagens os mecanismos de desgaste mais 

frequentes são a abrasão e aderência 18. 

Neste sentido, as articulações são sistemas biomecânicos e bioquímicos complexos que permitem o 

movimento dos seus vários componentes, com o mínimo desgaste das suas superfícies. Os constituintes 

macromoleculares do fluído sinovial são essenciais para que este possa lubrificar o movimento das 

superfícies articulares (PRG4, glicosaminoglicano (GAGs) e hialuranato), enquanto que baixa rugosidade 

superficial da cartilagem permite que os movimentos ocorram com o mínimo de atrito (Tabela 2) 18,23. 

Tabela 2. Coeficiente de atrito das articulações diartrodiais e rugosidade da superfície da cartilagem humana. 

 

Além disto, a presença de bicamadas fosfolipídicas na superfície da cartilagem articular permitem, em 

condições naturais, que a superfície desta seja hidrofílica, apresentando um ângulo de contacto zero. Esta 

característica de superfície inteligente cria um equilíbrio hidrofóbico-hidrofílico, resultando numa 

superfície em que o coeficiente de atrito é significativamente dependente da molhabilidade da superfície 

articular da cartilagem 30. 

Deste modo, o mecanismo de lubrificação numa articulação pode ser descrito usando curvas de Stribeck, 

que descrevem as alterações no coeficiente de atrito (μ) e na espessura do filme de fluído lubrificante em 

função do parâmetro de Stribeck, que depende da velocidade, da carga aplicada e viscosidade do fluído 

entre as superfícies deslizantes (Figura 6 a)). Dependendo destas características, é possível identificar os 

diferentes modos de lubrificação (i.e., fronteira ou filme-fluído), bem como os diversos regimes de 

lubrificação, como o regime fronteira, misto, elasto-hidrodinâmico e hidrodinâmico 28 (Figura 6 b)). 

Material Coeficiente de atrito Rugosidade 

Cartilagem humana 0.001–0.45 18 ,29 1-150 nm 28 
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Figura 6. a) Curvas de Stribeck. À medida que a relação velocidade/carga muda, diferentes regimes de lubrificação e 

coeficientes de desgaste são encontrados. b) Regimes de lubrificação para uma articulação sinovial. Adaptado de 18 

e 28. 

 

No caso de a articulação funcionar sob altas cargas, baixas velocidades de deslizamento ou alta 

viscosidade de fluído é a lubrificação fronteira que desempenha um papel crucial na tribologia da CA, pois 

é o regime responsável pelas propriedades de fricção das cartilagens articulares. No regime de lubrificação 

fronteira, as superfícies da cartilagem articular são separadas por apenas uma ou duas camadas de 

moléculas (e.g. hialuronato e/ou proteína da zona superficial (PZS)), que protegem a superfície da 

cartilagem articular de alta fricção 28. No caso da lubrificação mista há combinação dos modos de 

lubrificação fronteira e lubrificação por filme-fluído 18. 

Para altas velocidades ou cargas baixas, ocorre a lubrificação pelo modo de filme-fluído, se as superfícies 

da CA em interação forem totalmente separadas por uma distância de filme-fluído maior do que a 

rugosidade da superfície do tecido. Dependendo dessas condições de carga o regime pode ser elasto-

hidrodinâmico ou hidrodinâmico. Se a superfície da cartilagem articular for deformada pelo filme-fluído, 

a lubrificação é considerada em regime elasto-hidrodinâmico, onde as cargas fisiológicas das articulações 

são inicialmente suportadas pela membrana sinovial fluída e a pressão do fluído correspondente é 

transferida para as superfícies articuladas. Por fim, na lubrificação hidrodinâmica, a carga mecânica é 

transmitida através de uma fina camada de fluído lubrificante entre as duas superfícies da articulação e 

os coeficientes de atrito medidos podem aproximar-se de 0,001 18. 
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1.2 Patologias das articulações 

As doenças nas articulações podem ser distinguidas pelo facto de apresentarem, ou não, uma resposta 

inflamatória no corpo humano. Deste modo, as osteoartroses e as artrites reumatóides são as patologias 

mais comuns que ocorrem nas articulações. É de salientar que alterações na composição do fluído sinovial 

contribuem para a redução da capacidade de lubrificação das articulações e contribuem, diretamente, 

para a ocorrência destas doenças 9. 

Por um lado, a osteoartrose ocorre quando há degenerescência da articulação, afetando, 

maioritariamente, as cartilagens articulares. Patologicamente, as articulações com osteoartrose 

apresentam danificações nas cartilagens, formação de osteófitos, esclerose óssea subcondral e vários 

graus de sinovite. Assim, a alteração no metabolismo, inflamação, aumento de carga na articulação, 

problemas nas articulações contribuem para o desenvolvimento de osteoartrose 31. 

 A situação mais comum é a osteoartrose aparecer nas articulações dos joelhos, das mãos, das ancas, da 

coluna vertebral e dos pés. Desta forma, esta situação ocorre, pois há uma alteração na composição do 

fluído sinovial, onde os condrócitos vão morrendo e a quantidade produzida de proteoglicanos e de 

colagénio é menor. Como consequência desta alteração no metabolismo celular dos tecidos presentes na 

articulação, a cartilagem articular sofre ferimentos, fazendo com que o osso que está por baixo da 

cartilagem fique exposto durante o movimento desta. Este desgaste contínuo é que origina excrescências 

ósseas (osteófitos) que causam dor e perda da mobilidade da articulação. A osteoartrose é 

frequentemente assimétrica 31,32. Problemas no menisco também podem afetar as funções de distribuição 

de carga desempenhadas na articulação do joelho, resultando na degeneração da cartilagem articular e, 

consequentemente provocar osteoartrose 33. 

Por outro lado, a artrite reumatóide é uma doença autoimune, crónica, sistémica, inflamatória que causa 

poliartrite simétrica das articulações grandes e pequenas. As articulações comumente envolvidas são os 

pulsos, as articulações interfalângicas proximais, as metacarpofalângicas e as articulações da coluna 

vertebral. A apresentação típica é poliarticular, com dor, rigidez, inchaço de múltiplas articulações num 

padrão bilateral e simétrico, caracterizada pelo aparecimento de derrames articulares e acumulação de 

líquidos na cápsula articular. Deste modo, com o decorrer do tempo, a superfície da articulação começa 

a ser erodida, restringindo os seus movimentos, o que leva à deformação da articulação 32. 

A primeira abordagem da osteoartrite foca-se na melhora da tolerância dos pacientes para a atividade 

funcional e qualidade de vida 34. Para casos menos graves, as estratégias de tratamento envolvem 

fisioterapia ou prescrição de medicamentos para prevenir e minimizar a progressão da doença 35.  É o caso 

do paracetamol e anti-inflamatórios não esteroides (AINE) como o ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco 

que apresentam elevada eficácia no tratamento 3. A injeção intra-articular de ácido hialurónico também 

pode aliviar os sintomas. Em casos clínicos graves poderão ser necessários métodos regenerativos 

cirúrgicos como substituição de cartilagem através do uso de biomateriais ou pode ser necessária a 

substituição total da articulação em casos clínicos muito graves 4,36. 
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1.3 Biomateriais para tratamento das articulações 

A engenharia de tecidos para  regeneração da cartilagem articular e os biomateriais para substituição da 

cartilagem são campos multidisciplinares que envolvem biologia, medicina e engenharia que a longo 

prazo permitirão melhorar a saúde e a qualidade de vida de milhões de pessoas, restaurando a função de 

tecidos e órgãos em alternativa às atuais abordagens mais invasivas como, osteotomia, fusão articular, 

artroplastia, lavagem e desbridamento artroscópico para o tratamento da osteoartrose e artrite 

reumatóide necessárias em casos mais extremos 2,3,6,37. 

No entanto, algumas questões ainda precisam ser mais estudadas e resolvidas, como é o caso da produção 

de estruturas designadas por scaffolds com a capacidade de promover respostas regenerativas, bem 

como a substituição de enxertos totalmente vascularizados. Sem dúvida que uma melhor compreensão 

do papel do sistema imunitário na regeneração ajuda a colmatar certas falhas 3731.  

Várias estratégias de engenharia de tecidos têm sido desenvolvidas para promover a regeneração da 

cartilagem a partir de fontes celulares, como alternativa aos tratamentos convencionais, como os 

procedimentos cirúrgicos. Neste âmbito, com recurso a elementos de engenharia de tecidos, 

nomeadamente, população de células vivas (condrócitos), estruturas tridimensionais de apoio ao 

crescimento celular (scaffold) e fatores de crescimento, é possível projetar o crescimento celular e, desta 

forma, promover a reparação e a regeneração da cartilagem. No entanto, a aplicação destas técnicas à 

regeneração da cartilagem articular é complexa, devido à complexidade da sua estrutura zonal e, ao facto 

da CA projetada necessitar ser assimilada pela cartilagem existente e pelo osso subcondral, sem causar 

nenhuma resposta imunológica ou inflamatória importante. Além disto, é ainda um desafio conceber CA 

capaz de sustentar ambientes com altas cargas 38,1. 

Porém na última década, tem havido um progresso significativo no desenvolvimento de biomateriais para 

serem usados na fabricação de dispositivos inovadores para uma ampla variedade de aplicações 

biomédicas. A manipulação das propriedades  químicas dos materiais e das tecnologias de processamento 

permitem projetar  sistemas feitos sob medida com propriedades mecânicas, morfológicas, de superfície, 

podendo estas ser ajustadas à aplicação específica de interesse 39. 

Mais recentemente, um interesse particular surge na área dos biomateriais à nanoescala pelas enormes 

oportunidades de explorar propriedades peculiares, como as elevadas áreas de superfície de contacto, 

relações de área/volume para projetar uma panóplia de dispositivos convencionais ou não convencionais 

com interfaces melhoradas com células e macromoléculas, com foco em terapêuticas inovadoras. Ao 

contrário dos materiais metálicos e cerâmicos para reparação de tecidos, os polímeros destacam-se por 

apresentarem excelente processabilidade e as suas propriedades mecânicas e taxas de degradação serem 

mais facilmente ajustadas. Portanto, os polímeros podem ser projetados como materiais adequados para 

uso em scaffolds para engenharia de tecidos. Os polímeros para uso biomédico podem ser classificados 

em dois tipos, nomeadamente polímeros naturais e polímeros sintéticos 39. 
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No início da década de 1970, iniciou-se o desenvolvimento de materiais sintéticos para substituição da 

cartilagem articular em cirurgias reconstrutivas das articulações. Foi deste modo que surgiram os 

hidrogéis como formas de tratamento, pois apresentavam semelhanças nas propriedades físicas com as 

dos tecidos humanos 40.  

Os hidrogéis são uma rede polimérica tridimensional composta por polímeros hidrofílicos que podem 

inchar em solução aquosa, sem dissolução, até várias vezes o seu peso seco. As interações 

intermoleculares entre as várias cadeias poliméricas da matriz (nível de reticulação) fornecem integridade 

física, ao passo que, a estrutura em rede polimérica promove a capacidade de absorção de água pelo 

hidrogel, por via ligação de hidrogénio com as moléculas de água. Neste sentido, a capacidade de retenção 

de água dos hidrogéis depende da presença de vários grupos funcionais hidrofílicos (carboxil, hidroxil, 

amido e amino) nas cadeias poliméricas, da densidade de rede e do nível reticulação 41. O intumescimento 

dos hidrogéis ocorre em três etapas, isto é, difusão das moléculas de água para o interior do hidrogel, 

relaxamento das cadeias poliméricas através da hidratação e expansão da rede polimérica reticulada após 

o relaxamento 8,42. 

Em geral, os hidrogéis podem ser classificados como não-permanentes (reticulados fisicamente ou 

reversíveis) e permanentes (reticulados quimicamente ou irreversíveis). Assim, os hidrogéis não-

permanentes são reticulados por interações físicas, incluindo a ligação de hidrogénio, bem como as 

interações eletrostáticas e hidrofóbicas (sem ligação covalente). Por outro lado, os hidrogéis permanentes 

apresentam uma estrutura reticulada na qual as interações intermoleculares, habitualmente promovidas 

por compostos específicos (agentes reticulantes), são estabelecidas através de ligações covalentes, que 

são mais fortes estáveis e irreversíveis. A principal desvantagem do uso de produtos químicos como 

agentes de reticulação é que estes podem deixar resíduos tóxicos, o que pode comprometer a 

biocompatibilidade dos hidrogéis 8,42,43.  

Literatura recente, demonstra diversos biomateriais polímeros sintéticos ou hidrogéis naturais utilizados 

para a produção de scaffolds de menisco para tratamento da fibrocartilagem 37. Contudo, continua ser um 

grande desafio produzir materiais com  propriedades mecânicas semelhantes à cartilagem articular e 

fibrocartilagem nativa 44. 

 

1.3.1 Soluções terapêuticas atuais  

Recentemente, novos tipos de hidrogéis estão a emergir como uma classe essencial de materiais para 

aplicações biomédicas, nomeadamente para a reparação da CA, devido à sua capacidade superior de 

retenção de água e capacidade inata de exibir propriedades mecânicas dentro da faixa de tecidos 

biológicos 45,1.  

Muito recentemente, foram introduzidos no mercado hidrogéis sintéticos compostos por álcool 

polivinílico (PVA) (40%) e solução salina (60%) (CartivaV® - Carticept Medical), que apresentam 
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propriedades mecânicas semelhantes às da cartilagem nativa e foram concebidos para o tratamento da 

osteoartrite das articulações metatarso-falangeanas 46. 

Os hidrogéis utilizados em aplicações biomédicas podem ser sintéticos ou naturais. Dos hidrogéis naturais, 

os mais estudados são o colagénio, agarose, ácido hialurónico, quitosano e fibrina. O colagénio tipo I e II 

é o mais usado no desenvolvimento de estruturas tridimensionais (scaffold) de hidrogel para regeneração 

da cartilagem. No entanto, também mostram algumas limitações devido ao seu potencial de desencadear 

resposta imune, baixa resistência mecânica e custos associados. Um exemplo de utilização de colagénio 

são os scaffolds sintéticos de poli (ε-caprolactona) (PCL) com 40% de colagénio, que mostraram melhorias 

notáveis nas características físico-químicas e biológicas da regeneração do tendão 47. A agarose tem sido 

estudada para a síntese da cartilagem sob carga dinâmica e condições ambientais definidas, pois imita as 

propriedades mecânicas da cartilagem 48. O quitosano é um polímero linear que apresenta uma 

semelhança estrutural com os GAGs naturais. Este polímero é um derivado da quitina e a sua subunidade 

é 1, 4-D-glucosamina ligada e N-acetil-D-glucosamina. Para melhorar as interações celulares e aumentar 

a semelhança estrutural com a cartilagem natural o quitosano pode ser modificado. Yamane et al. 

estudaram a viabilidade de um biomaterial híbrido à base de quitosano para um scaffold para aplicação 

em engenharia de tecidos de cartilagem 49. 

Os hidrogéis sintéticos têm despertado interesse devido à sua longa vida útil, alta capacidade de absorção 

de água e resistência mecânica. Estes hidrogéis são caracterizados por terem estruturas definidas com 

flexibilidade de modificação em termos de funcionalidade (capacidade de intumescimento e propriedades 

mecânicas), degradabilidade e condições do meio envolvente 10,14. O poli (ácido glicólico) (PGA), poli (ácido 

L-lático) (PLLA) e poli (L-ε-caprolactona) (PCL), os copolímeros poli (ácido lático-co-glicólico) (PLGA) e poli 

(L-lactídeo-co-ε-caprolactona) (PLCL), o polietileno glicol (PEG) e o álcool polivinílico (PVA) têm sido 

amplamente utilizados como estruturas sintéticas para regeneração ou substituição da cartilagem. O 

PLGA é um polímero sintético degradável, amplamente utilizado na engenharia de tecidos, devido à 

excelente biocompatibilidade, biodegradabilidade e resistência mecânica, além de baixa citotoxicidade e 

imunogenicidade, em comparação com polímeros à base de proteínas 50. Os hidrogéis de PEG têm sido 

utilizados para fixar condrócitos, células-tronco mesenquimais e células-tronco embrionárias para 

desencadear a síntese de cartilagem 1.  Além disto, Nguyen et al., mostraram que os hidrogéis de PEG 

permitem induzir arquiteturas zonais específicas da cartilagem articular, variando as propriedades 

mecânicas e as concentrações de sulfato de condroitina, péptido sensível à metaloproteinase da matriz e 

ácido hialurónico no hidrogel 51. 

Os poliuretanos (PUs) apresentam propriedades mecânicas ideais e com macro porosidade interconectiva 

ideal que facilita o crescimento interno e a diferenciação de tecido da fibrocartilagem 33. Por exemplo, o 

policarbonato uretano (PCU) surgiu como um material adequado para a substituição artificial do menisco 

após a meniscectomia. No entanto, ainda não se conseguiram reproduzir PCUs comerciais com 

desempenho do menisco nativo 52. O termoplástico bionato PCU, produzido comercialmente pela DSM 

PTG (Berkeley, CA, EUA), tem gerado um muito interesse no campo da ortopedia, devido às suas 
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excelentes propriedades de suporte de carga e excelente resistência ao desgaste, que permite superar o 

retrocesso da osteólise. Estas características no PCU tornam-no num excelente material selecionado para 

próteses de articulação de anca e joelho, discos protéticos espinais e sistema de articulação do ombro 53. 

Neste trabalho, foram estudados os hidrogéis sintéticos de álcool polivinílico (PVA) e materiais 

poliméricos à base de policarbonato-uretano (PCU) para substituição de cartilagem articular. Tanto os 

hidrogéis de PVA como os materiais poliméricos de PCU exibem excelente biocompatibilidade, 

estabilidade química e a possibilidade de adaptar as suas propriedades através de diferentes estratégias 

1,43,52,54. 

 No próximo capítulo, serão apresentadas as propriedades destes materiais, bem como estratégias para 

melhorar as suas propriedades.  

 

1.3.2 Novos materiais 

1.3.2.1  Hidrogéis e outros materiais poliméricos 

1.3.2.1.1 Hidrogéis de PVA e PVA:AAm 

Os hidrogéis de PVA surgem como substitutos artificiais da cartilagem danificada, devido às suas 

características de baixa adsorção de proteínas, biocompatibilidade, resistência química, bem como alta 

capacidade de intumescimento e propriedades tribológicas. Assim, estas propriedades do PVA tornam-no 

num bom candidato a biomaterial para simular tecidos naturais dentro do corpo, pois apresenta 

semelhança nas propriedades físicas às dos tecidos humanos 37,55.  A característica bio-inerte do PVA julga-

se que advém dos fortes efeitos hidrofílicos deste gel que dificultam a aderência das células à sua 

superfície 54. Além disto, o PVA apresenta também uma excelente capacidade de lubrificação. O 

mecanismo lubrificante do PVA é capaz de preservar o filme de fluído entre a superfície em movimento 

pelo regime de lubrificação elasto-hidrodinâmico em condições específicas de carga 54. 

As propriedades dos hidrogéis de PVA dependem da concentração do polímero, nível de hidrólise e 

método de produção. Oliveira et al. verificaram que hidrogéis de PVA reticulados fisicamente obtidos por 

secagem por molde (CD-cast-drying) apresentam uma estrutura compacta e uma superfície relativamente 

lisa. Por outro lado, os hidrogéis obtidos por congelamento-descongelamento (FT-freeze-thawing) 

mostram alguma porosidade, que pode ser aumentada através da adição de sais que atuam como agentes 

formadores de poros. Os hidrogéis CD não apresentam poros na sua estrutura, o que diminui a sua 

capacidade de absorção de água. Relativamente ao comportamento mecânico, os hidrogéis de CD são 

mais rígidos e dissipam menos energia, enquanto as amostras de FT revelam uma menor resistência ao 

desgaste 43. Por outro lado, métodos híbridos de produção de hidrogéis de PVA que envolvem CD e FT 

demonstraram conduzir a hidrogéis com excelentes propriedades de atrito e desgaste em comparação 

com hidrogéis produzidos apenas por FT ou CD 56,57. Neste sentido, o método de produção deve ser 

escolhido de acordo com a aplicação pretendida para o material 58. Além da otimização do método de 
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produção, outras estratégias podem ser equacionadas, como a combinação de PVA com outros tipos de 

polímeros com diferentes estruturas, módulos elásticos e características de permeabilidade 7,42.  

Bodugoz-Senturk et al. propuseram a adição de polímeros de alta hidrofilicidade, como a acrilamida (AAm) 

(Figura 7), permanentemente ligados à rede de PVA, para contrabalançar a diminuição da capacidade de 

lubrificação do hidrogel após o seu recozimento, devido ao colapso dos poros e a consequente redução 

no teor de água de equilíbrio. A AAm irá preencher os poros do hidrogel, mantendo assim inalterada a 

capacidade de absorção de água e a capacidade de lubrificação 59. 

 

 

 

 

 

A presença da AAm nas redes de PVA conduz ainda a uma alta resistência à fluência 59. No entanto, 

provoca um decaimento das propriedades mecânicas devido à falta de homogeneidade estrutural e 

mecânica, que depende obviamente da quantidade de AAm adicionada (Tabela 3) 60. 

Tabela 3. Tabela resumo de propriedades do PVA e PVA:AAM. Adaptado de 25 e 61. 

Material Tensão máxima à 

tração (MPa) 

Módulo de Elasticidade à 

tração (MPa) 

COF contra 

cartilagem humana 

PVA 13 16 0,04-0,09 

PVA:AAm 8 5 0,02 

 

Em hidrogéis com fins terapêuticos, a incorporação de AAm poderá ainda ter efeitos benéficos no perfil 

de libertação dos fármacos, conduzindo a uma libertação controlada como se verá na secção 3.3 60.  

No seguimento destas ideias, neste trabalho estudou-se a incorporação de AAm no hidrogel de PVA, 

produzido por um método híbrido de reticulação física.  

1.3.2.1.2 Materiais poliméricos de PCU, PCU/AC e PCU/NTC 

Os poliuretanos (PU) de grau médico têm sido amplamente promovidos para aplicações biomédicas. 

Destes, o policarbonato-uretano (PCU) tem sido amplamente utilizado em enxertos vasculares, stents, 

cateteres e válvulas cardíacas artificiais 62,63,64. Por outro lado, este polímero tem atraído considerável 

atenção na indústria de dispositivos ortopédicos, dadas as suas excelentes propriedades mecânicas 

(Tabela 5), biocompatibilidade e bio durabilidade de longo prazo, devida à sua resistência à degradação 

hidrolítica, maior resistência à estabilidade oxidativa e menor taxa de biodegradação 65,66. 

Figura 7.  Estrutura química do PVA e da AAm. Adaptado de 60. 

PVA AAm 
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a) b) 

Uma das aplicações mais comuns é de facto a substituição de menisco, pois apresentam capacidades 

únicas de sustentação de peso, isto é, a capacidade de suportar forças intensas dentro da articulação do 

joelho e uma facilidade de lubrificação. Por outro lado, oferecem propriedades de baixa fricção, 

permitindo o movimento dentro do compartimento do menisco, ao mesmo tempo que suporta tensões 

repetidas do côndilo femoral durante os movimentos de flexão e extensão 65. 

Neste sentido, é de salientar que implantes de PCU conciliam resistência ao desgaste e a alterações 

estruturais, proporcionando uma proteção condroprotetora à cartilagem articular 67,68. 

Quimicamente, o PCU é composto por segmentos com características distintas em termos de rigidez, 

sendo por isso considerado um polímero modular (Figura 8 a)). O segmento com características macias é 

constituído por uma cadeia de policarbonato diol, enquanto que o segmento com características rígidas 

é sintetizado a partir do isocianato (di-metil isocianato de metileno (HMDI)) e do extensor de cadeia 

(butanodiol) (Figura 8 a)). Quando as cadeias deste polímero se arranjam tridimensionalmente, os 

segmentos organizam-se em micro-fases separadas (Figura 8 b)), uma vez que estes segmentos possuem 

polaridades e energia livre diferentes, sendo desta forma incompatíveis. Deste modo, a fase dispersa 

(agregados de segmentos duros) é estabilizada por ligações de hidrogénio entre os grupos uretano e ureia, 

sendo considerados como pontos de reticulação físicas, ao passo que os segmentos moles formam 

domínios amorfos e borrachosos 69. 

 

 

 

 

 

Figura 8. a) Estrutura química do PCU. Adaptado de 70. b) Estrutura de microfase separada dos PCUs. Adaptado de 

69. 

No entanto, pequenas alterações nesta organização estrutural podem resultar em variações significativas 

nas propriedades mecânicas e químicas e podem potencialmente afetar o desempenho do material 71,72. 

Deste modo, alterações químicas do segmento macio resultam em diferenças na separação de fases e nas 

propriedades mecânicas dos poliuretanos 73. Por outro lado, quando aumentamos o conteúdo dos 

segmentos duros, o grau de estrutura microfásica e de cristalização pode aumentar o que pode produzir 

efeito no comportamento físico dos poliuretanos quanto à flexibilidade e alongamento no intervalo 74,75. 

Assim, é possível notar que as propriedades físicas e químicas únicas estão diretamente relacionadas com 

sua morfologia molecular 75.  
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Contudo, PCUs com estruturas químicas idênticas podem ter morfologia e propriedades diferentes, 

dependendo da natureza dos solventes que são usados durante sua síntese ou dissolução para serem 

moldados em filmes (Tabela 4). Com esta abordagem é possível modificar as propriedades dos filmes de 

PCU sem modificar a sua estrutura química e assim obter materiais com diferentes propriedades 

mecânicas e térmicas 76. 

Tabela 4. Propriedades de solubilidade e intumescimento do PCU a 25°C. Adaptado de 64. 

Solventes orgânicos 

Tetrahidrofurano (THF) Solúvel  

Dimetilacetamida (DMAc) Solúvel 

Dimetilformamida (DMF) Solúvel 

Etanol  38% de intumescimento 

Metanol 26% de intumescimento  

Acetona 86% de intumescimento 

Acetonitrilo 30% de intumescimento 

 

Noutra abordagem, misturas de polímeros naturais com polímeros sintéticos biodegradáveis têm sido 

cada vez mais investigadas, com vista à obtenção de biomateriais mais promissores com propriedades 

melhoradas em termos de elasticidade, biodegradabilidade, biocompatibilidade e até mesmo para 

libertação de fármacos a nível local.  A potencial aplicação destes materiais em suturas bioreabsorvíveis, 

administração de medicamentos, implantes, entre outros, tem sido investigada 77. 

O acetato de celulose (AC), o mais importante biopolímero derivado da celulose do ponto de vista 

industrial, é um material termoplástico produzido pela esterificação da celulose (Figura 9) 78. 

 

Figura 9. Síntese do AC. Adaptado de 79. 

O AC apresenta uma alta flexibilidade e durabilidade, resistência química, boa resistência mecânica e boa 

solubilidade em solventes orgânicos, o que o torna particularmente interessante para eletrofiação 80. 

Tang et al. produziram nanofibras compostas por AC/PU e mostraram a superação dos pontos fracos de 

cada componente, como baixa resistência à tração do AC, alta tensão e baixo módulo de Young de PU, 

enquanto combinam pontos fortes para proporcionar aos novos materiais propriedades mecânicas 

superiores. Verificaram que nenhuma estrutura de poro foi observada na superfície da fibra residual, 

indicando que a nanofibra AC / PU é um material nano compósito co contínuo bem disperso 81. 
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Por outro lado, os nanotubos de carbono (NTC) têm vindo a ser propostos para aplicações biomédicas, 

como rastreamento e marcação de células, scaffolds de engenharia de tecidos, nanosensores e veículos 

usados para a libertação controlada de fármacos ou entrega de agentes bioativos. Os NTC são uma nova 

forma de carbono feita de camadas laminadas de grafite, que podem formar scaffolds compostos de 

pequenas fibras ou tubos, com diâmetros semelhantes aos dos neurônios 82.  Khang et al. mostraram que 

incorporação NTC melhora a adesão de condrócitos no PCU, uma vez que as quantidades de fibronectina 

(proteína reguladora da adesão dos condrócitos) nos filmes compósitos de PCU/NTC aumentaram devido 

à hidrofilicidade do material, causada pela rugosidade nanométrica 83. Bass et al. demonstraram que uma 

mistura de poliuretano policarbonato ultra macio com NTC, resultou em polímeros com melhores 

propriedades mecânicas à tração 84. Porém, salientam também que existem inúmeras variáveis que 

podem influenciar o potencial de reforço de NTC em polímeros. Estas incluem a pureza do nanotubo, 

funcionalização e interface nanotubo-matriz, assim como o processo de sonicação, ou seja, o intervalo e 

a duração da pulsação, a presença de gases, a pressão e temperatura externas, a localização da fonte de 

ultrassom e a geometria do recipiente e a concentração de soluto 85. 

No seguimento destas ideias, considerámos que o AC e os NTC seriam materiais interessantes para serem 

adicionados a soluções poliméricas de PCU, com o intuito de obter materiais com propriedades 

mecânicas, estruturais e tribológicas mais próximas da cartilagem natural, que as encontradas no PCU per 

si (Tabela 5). 

Tabela 5. Propriedades do PCU à tração. Adaptado de 62, 65 e 86. 

Material Tensão máxima à 

tração (MPa) 

Módulo de Elasticidade à 

tração (MPa) 

COF contra 

cartilagem humana 

PCU  46,64-55,11 12-29 0,41-0,50  

 

1.3.2.2 Hidrogéis reforçados 

O desenvolvimento de hidrogéis reforçados permite o desenvolvimento de materiais com um leque mais 

alargado de propriedades, para além daquelas apresentadas pela matriz do hidrogel.  

O desenvolvimento de hidrogéis reforçados com nano partículas tem apresentado resultados favoráveis, 

nomeadamente, nanopartículas de hidroxiapatite (HA) têm sido incorporadas para aumentar a força de 

ligação entre as várias cadeias de PVA, através da disponibilização de locais adicionais ao estabelecimento 

de ligações de hidrogénio 87. 

Neste sentido Maiolo et al. descobriram que, ao adicionar 3% de hidroxiapatite, a resistência à tração e à 

compressão do hidrogel de PVA aumentavam 81% e 531%, respetivamente, ao passo que que Chen et al. 

desenvolveram um material de PVA-HA/PAA com um intumescimento de 400%, um módulo de 

elasticidade à tração de 0,98 MPa e uma resistência à tração de 3,71 MPa 87,88. A inclusão de 

nanopartículas de HA também permite melhorar a osteointegração do material. Radhakrishnan et al. 
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investigaram um scaffold de hidrogel de rede semi interpenetrante formado por nanopartículas de sulfato 

de condritina e nano-hidroxiapatite usados nas camadas condrais e subcondrais do hidrogel, mostrando 

uma maior proliferação de osteoblastos, as células responsáveis pela mineralização dos ossos. 89 Noutra 

abordagem, Zhang et al. sintetizaram um hidrogel híbrido (MagGel), composto por colagénio tipo II, ácido 

hialurónico, PEG e nanopartículas (NPs) magnéticas para regeneração da cartilagem. O MagGel produzido 

tinha a microestrutura e características químicas semelhantes às da cartilagem hialina e era 

citocompatível com células-tronco mesenquimais da medula óssea in vitro. Além disto, foi observado que 

o MagGel poderia ser usado para direcionar o scaffold, remotamente, para o local do defeito da 

cartilagem usando um íman externo 90,91. 

O reforço de hidrogéis com fibras, para mimetizar as características da cartilagem nativa (Figura 10 a)), 

poderá permitir alcançar propriedades mecânicas mais próximas desta, uma vez que o carregamento das 

fibras, e a sua distribuição por toda a matriz, melhoram a rigidez e resistência dos compósitos de hidrogel. 

Também com a sua rede polimérica altamente hidratada, os hidrogéis, podem proporcionar às células um 

ambiente semelhante à matriz extracelular natural 92,93,94. 

Existem vários métodos para a produção da estrutura de fibras, como a eletrofiação e impressão de 

estruturas 3D em rede. No que diz respeito à técnica de eletrofiação, esta permite produzir fibras à escala 

nanométrica, a partir de uma solução polimérica, através da ação de um campo elétrico de alta voltagem 

(10-30 Kv), que fia a solução em direção a um alvo, onde estas são depositadas. A coagulação das fibras 

ocorre com a evaporação do solvente da solução 94. As estruturas obtidas por eletrofiação, apresentam a 

forma de tapetes 2D (Figura 10 b)), com fibras dispersas aleatoriamente bem compactadas, que impactam 

negativamente o crescimento das células em todo o scaffold. Alternativamente, os scaffolds obtidos pela 

inclusão de fibras num hidrogel apresentam estruturas porosas bem interconectadas, e, portanto, com 

propriedades mais semelhantes às da cartilagem. Diferentes estruturas podem ser utilizadas para obter 

hidrogéis fibrosos como: compósitos laminados (Figura 10 c)) e fibras encapsuladas pelos hidrogéis (Figura 

10 d)) 94.  
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Figura 10.  a) Estrutura arquitetónica de uma matriz extracelular nativa; b) tapete 2D electrofiado; c) hidrogel 

laminado; e d) fibras encapsuladas num hidrogel. Adaptado de 94. 

Tonsomboon et al. produziram por eletrofiação nanofibras de gelatina para serem incorporadas num 

hidrogel de alginato. As estruturas produzidas apresentavam diferentes orientações e camadas de fibras. 

Concluiu-se que as fibras alinhadas aumentaram a resistência à tração, bem como nanofibras dispostas 

em multicamadas aumentaram a resistência relativamente às amostras de controlo. Portanto, o ajuste de 

diferentes arquiteturas de hidrogéis compostos reforçados e laminados, permitem atender a diferentes 

requisitos mecânicos e biomédicos para a substituição da cartilagem 94,95. 

A impressão tridimensional (3D) refere-se às técnicas de fabricação nas quais os modelos 3D são 

produzidos num processo camada por camada controlado por computador. A principal vantagem das 

técnicas de impressão 3D é o facto de permitir produzir estruturas com um controlo preciso sobre a 

arquitetura interna. Visser et al. demonstraram que uma estrutura bem definida de duas camadas de fibra 

pode-se aproximar das propriedades funcionais da zona superficial, intermédia e zona profunda da 

cartilagem nativa. Para tal, produziram hidrogéis de gelatina-metacrilamida (GelMA) reforçados com 

dupla camada de fibras de PCL (scaffold) altamente organizadas e de alta porosidade. As microfibras 

foram impressas em 3D através de uma técnica de escrita por eletrofiação por fusão. Os compósitos de 

gel/scaffold apresentaram uma rigidez mais alta quando comparados com hidrogéis ou scaffolds de 

microfibra isolados 96. Castilho et al. também estudaram o mesmo compósito (GelMA/PCL), mas o scaffold 

produzido apresentava, primeiramente, uma camada superficial composta por fibras enviesadas que 

formava um tapete de fibras cruzadas com uma distância entre fibras de 50 μm, correspondendo a 10% 

da altura da estrutura e com uma porosidade de 70±4%. Por outro lado, a outra camada intermédia era 

composta por uma estrutura de caixa uniforme, 800 μm de distância entre fibras, correspondendo a 90% 

da altura da estrutura, e apresentava alta porosidade de 97 ±1%. Concluiu-se que a inclusão de uma fina 

camada superficial de reforço da zona superficial do scaffold melhora as propriedades de suporte de carga 

dos hidrogéis reforçados, particularmente sob cargas compressivas incongruentes. Também foi referido 
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que esta construção composta é capaz de suportar a formação de cartilagem após estimulação mecânica, 

fisiologicamente relevante 93,97. 

Além do reforço em camadas fibrosas, as propriedades mecânicas de um hidrogel também podem ser 

afetadas pela a presença de estruturas de fibras curtas (descontínuas) ou fibras longas (contínuas). Num 

hidrogel de celulose-acrilamida reforçado com fibras curtas de celulose, onde as estruturas 3D de fibras 

foram construídas através da impressão 3D por extrusão, os hidrogéis reforçados com estruturas cheias 

de fibras curtas, apresentaram um desempenho mecânico inferior aos hidrogéis reforçados com 

estruturas de fibras longas e contínuas. Tal, deve-se ao facto de nos hidrogéis com fibras contínuas e 

longas existir uma interação contínua da matriz fibra-hidrogel, ao passo que com fibras curtas estas 

interações são desconectadas 93.  

Estruturas de fibras longas têm sido amplamente usadas para reforçar hidrogéis. Agrawal et al. fabricaram 

hidrogéis de PEGDGE (éter diglicidílico de polietileno glicol) reforçados com fibras de poliuretano elástico 

contínuas (PU). Para tal, a solução de polímero de PU estava contida numa seringa de pressão, montada 

no sistema de impressão 3D de distribuição. Todo o processo de impressão foi realizado em água para ser 

possível formar, rapidamente, uma microfibra elástica contínua através da troca de solventes. Por fim, as 

fibras contínuas foram impregnadas no gel de PEGDGE e obtiveram-se compósitos contínuos de PU-

PEGDGE. Com este método foi observado que o módulo de elasticidade dos compósitos é superior ao dos 

hidrogéis puros 98. Noutra abordagem, Bakarich et al., desenvolveram um protótipo de cartilagem do 

menisco, produzindo um compósito de hidrogel reforçado com fibras, usando um processo de uma única 

etapa. Este compósito de hidrogel foi impresso padronizando, seletivamente, com uma combinação de 

duas tintas curáveis por radiação UV a dois comprimentos de onda diferentes. A matriz era então de gel 

de alginato/acrilamida e o reforço era de resina epóxi adesiva. Os compósitos de hidrogel impresso, 

mostraram uma combinação de propriedades entre o hidrogel puro e a resina epóxi, sendo que o seu 

módulo de elasticidade, resistência a falhas e tensão de cedência foram, gradualmente aumentados, com 

o aumento do volume relativo de fibras de epóxi 99. 

No seguimento desta linha de raciocínio, neste trabalho, estudou-se a possível incorporação, na matriz 

de hidrogel de PVA:AAm, de malhas com fibras longas de PCU+AC e PCU+NTC produzidas por impressão 

3D, com o intuito de contrabalançar a prevista diminuição das propriedades mecânicas devido à 

introdução da AAm. 

1.3.2.3 Libertação controlada de fármacos  

Os hidrogéis são potenciais sistemas de administração controlada de fármacos, que permitem atuar 

localmente em problemas associados ao período pós-operatório. Tipicamente, no período pós-operatório 

de intervenções ortopédicas usam-se anti-inflamatórios não esteroides, para diminuir o desconforto dos 

pacientes. Estes funcionam através da inibição da síntese de mediadores importantes da inflamação, dor 

e febre 100,101. Entre os tratamentos mais comuns encontra-se a administração de 150 mg/dia de DFC 

durante um período de três dias 102.   
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Contudo, os sistemas habituais de administração oral (sistémicos) necessitam de doses mais altas, já que 

necessitam de superar as limitações intrínsecas dos fármacos em termos farmacocinéticos, como o seu 

curto tempo de meia vida no plasma e baixa estabilidade. A utilização de doses mais altas, pode aumentar 

levar ao aparecimento de efeitos secundários, que podem ter um efeito nefasto na saúde dos doentes. 

Em contrapartida, a possibilidade de utilização de hidrogéis como sistemas de administração surge devido 

à sua alta capacidade de absorção de água, que permite carregar os hidrogéis com fármacos hidrofílicos 

que estejam em solução 41,103. Existem vários mecanismos de libertação controlada nestes sistemas, 

nomeadamente, difusão, dissolução, bioerosão, intumescimento e resposta aos estímulos ambientais 

(e.g. pH, temperatura e força iónica).  A taxa de libertação do fármaco depende da solubilidade deste, da 

dessorção do fármaco ligado à às cadeias poliméricas, difusão deste da matriz do material para os fluídos 

biológicos, erosão ou degradação da matriz do material e da combinação dos processos de erosão e 

difusão. É de salientar que o método de incorporação do fármaco no hidrogel também afeta o perfil de 

libertação 104.  

Neste sentido, tirando partido das propriedades de intumescimento dos materiais desenvolvidos, 

procedeu-se à incorporação de DCF em hidrogéis selecionados de entre os estudados e estudaram-se os 

respetivos perfis de libertação. Escolheu-se este fármaco, devido à sua utilização comum no período pós-

operatório de cirurgias ortopédicas e alta solubilidade em soluções aquosas (50 g/L) 105. 

 

2 Capítulo - Parte experimental 

2.1 Materiais 

Para a produção dos hidrogéis à base de álcool polivinílico (PVA) com adição de acrilamida (AAm) foram 

obtidos da Sigma-Aldrich PVA de peso molecular de 89000-98000 g/mol, 99+%hidrólise, AAm de peso 

molecular de 71,08 g/mol e os iniciadores, persulfato de amónio (APS) de peso molecular   228,20 g/mol 

e o 2, 2’-azobisisobutironitrilo (AIBN). Utilizou-se água destilada e desionizada (água DD) (ρ ≥ 18 MΩ∙cm) 

obtida usando um sistema de purificação de água Milli-Q® (Integral 3 Millipore – Darmstadt, Germany). 

Para produzir os materiais à base de Policarbonato Uretano (PCU), utilizou-se  PCU ChronoFlex® C 80A da 

AdvanSource Biomaterials,  acetato celulose (AC) com 𝑀𝑛 ≈ 30 000 da Sigma-Aldrich,  N,N-

Dimetilformamida (DMF) da Chem-Lab, acetona pura da José Manuel Gomes dos Santos (JMGS) e 

Nanotubos de Carbono de parede única e de parede dupla (SW- Single-Walled Nanotubes / DWNTs- 

Double Walled Nanotubes - 90wt% 1-4nm, 5-30µm) da Cheap Tubes Inc. 

Para a preparação das amostras para caracterização por microscópio de varrimento eletrónico (MVE), 

utilizou-se etanol 96% da Carlo ERBA, etanol absoluto 99,5% da JMGS e álcool butílico-Tert (2-Metil-2-

Propanol) da PanReac AppliChem ITW Reagents. 
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O sal diclofenaco de sódio (DCF) usado nos ensaios de libertação e o tampão fosfato-salino (PBS) usado 

nos ensaios de libertação e ensaios tribológicos foram obtidos da Sigma-Aldrich. 

 

2.2 Métodos 

2.2.1 Métodos de preparação dos materiais 

2.2.1.1  Hidrogéis de PVA e PVA:AAm 

Na Tabela 6, apresenta-se a composição das várias soluções aquosas de PVA e PVA:AAm preparadas no 

decorrer deste trabalho. Decidiu-se juntar AAm ao PVA, pois de acordo com as simulações teóricas 

efetuadas no software de modelagem molecular AutoDock, este composto deverá possuir uma elevada 

afinidade química para DFC. Com efeito utilizou-se este software para prever a afinidade entre o fármaco 

e os monómeros de PVA, acrilamida (AAm), hidroxilo metacrilato (HEMA), metil metacrilato (MMA), ácido 

acrílico (AAcid), sendo que a AAm mostrou o valor mais baixo de constante de inibição (ki) e menor a 

energia livre de interação (Ei), logo é esperado que conduza a uma libertação sustentada de fármaco ao 

longo do tempo, uma vez que a ligação entre o monómero de AAm e o DCF é mais forte. ki descreve a 

tendência de 2 moléculas gerarem um complexo e Ei descreve a interação entre as 2 moléculas 

selecionadas, quanto mais negativo for este valor, maior é a energia de interação entre o par. 

Tabela 6. Composição dos diferentes hidrogéis de PVA e PVA:AAm. 

 

As soluções aquosas de PVA (15% m/m) foram preparadas dissolvendo o pó de PVA em água destilada e 

desionizada (água DD) a 90°C durante 12 horas. Durante o processo de dissolução as soluções foram, 

gentilmente, agitadas de modo a obter homogeneização das mesmas.  

Para adicionar os restantes componentes, as soluções de PVA foram colocadas em banho maria a 40°C e, 

com agitação magnética (230 rpm), foram adicionados os monómeros de AAm e os agentes iniciadores 

APS e AIBN. O APS foi adicionado num rácio de 3:1 da quantidade de AIBN, ao passo que a quantidade de 

iniciador (AIBN) utilizada foi 0,15% da quantidade de AAm 59, 61.  

Após total solubilização, as soluções de PVA e PVA:AAm foram vertidas cuidadosamente para placas de 

Petri de vidro de borossilicato, ficando 4 a 6 horas à temperatura ambiente, sendo posteriormente 

submetidas a 2 ciclos de congelamento (16 horas) e descongelamento (8 horas). Após estes ciclos, estas 

PVA:AAm 

(proporções) 
PVA (mg) AAm (mg) APS (mg) AIBN (mg) 

PVA 3750 - - - 

1PVA:0,2AAm 3750 750 3,375 1,125 

1PVA:0,5AAm 3750 1875 8,438 2,813 

1PVA:1AAm 3750 3750 16,875 5,625 
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foram colocadas a secar numa estufa com ventilação a 55°C durante 24 horas para garantir que nos 

hidrogéis de PVA:AAm ocorresse a polimerização da AAm. Deste modo, o método de reticulação para 

todos os hidrogéis de PVA e PVA:AAm foi um método híbrido, pois como foi referido efetuaram-se 2 ciclos 

de FT e um processo de CD a 55°C 56,57.  

Posteriormente, todas as amostras foram lavadas em água DD, periodicamente mudada, por 48 horas e 

ficaram armazenadas no estado hidratado em recipientes selados, à temperatura ambiente, até serem 

usadas. No geral, os hidrogéis de PVA no estado hidratado apresentavam uma espessura média de 

1,88±0,12 mm, os hidrogéis 1PVA:0,2AAm uma espessura média de 1,53± 0,40 mm, os hidrogéis 

1PVA:0,5AAm uma espessura média de 1,92 ± 0,11 mm e os hidrogéis 1PVA:1AAm uma espessura média 

de 2,32 ± 0,27 mm. 

2.2.1.2  Materiais poliméricos de PCU, PCU/AC e PCU/NTC  

Na Tabela 7, mostra-se a composição dos vários materiais produzidos à base de PCU com adição de 

diferentes concentrações de acetato celulose (AC) e de nanotubos de carbono (NTC).  

Tabela 7. Composição das diferentes amostras de PCU. 

Composição das amostras de 

PCU,  PCU/AC e PCU/NTC 
Massa PCU (mg)  

Massa acetato 

celulose (mg) 

Massa de Nanotubos 

de carbono (mg) 

PCU (DMF) 3750 - - 

PCU (50/50 Acetona+DMF) 3750 - - 

90% PCU  + 10% AC 3750  375  - 

85% PCU + 15% AC (Reforço 1) 3188 563 - 

75% PCU  + 25% AC 2813 938  - 

70% PCU  + 30% AC 2625  1125  - 

50% PCU  + 50% AC 1875 1875  - 

PCU + 1% NTC 3710 - 37,5 

PCU +2% NTC (Reforço 2) 3680 - 75 

 

Inicialmente, prepararam-se soluções poliméricas de PCU 15% (m/m) onde os grânulos de PCU foram 

dissolvidos numa solução de DMF (100%) e numa solução de acetona pura e DMF (50/50). A estas soluções 

foram adicionadas diferentes quantidades de AC ou de NTC (Tabela 6), sendo que a dissolução das 

primeiras foi feita com agitação magnética à temperatura ambiente durante 24 horas, ao passo que das 

segundas recorreu-se a um banho de ultrassons (VWR-USC300T, Leuven) de duração média de 4h, tendo 

estas sido, posteriormente, mantidas sob constante agitação para assegurar a dispersão dos NTC 83,84,85,106. 
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As soluções poliméricas resultantes foram vertidas para placas de Petri de vidro de borossilicato, ficando 

24 horas ao ar e, de seguida, foram colocadas em água DD para que ocorresse a coagulação das soluções 

por troca de solventes. Para este processo, a água DD foi mudada 2 vezes por dia, durante 3 dias. 

2.2.1.3 Preparação dos hidrogéis reforçados  

Foram selecionadas as soluções de PCU+15%AC (Reforço 1) e PCU+2%NTC (Reforço 2) (Tabela 7) na 

produção de estruturas de reforço para serem incluídas no hidrogel 1PVA:0,2AAm (Tabela 6) de modo a 

melhorar as propriedades mecânicas deste material. Deste modo, estruturas em malha quadrangular 

foram obtidas usando uma impressora 3D LULZBOT Mini (Fargo Additive Manufacturing Equipment 3D, 

LLC) controlada através do software Cura LulzBot Edition Versão 3.6.20. Usou-se como base um modelo 

cúbico, gerado no software de modulação 3D Blender, mas este foi impresso sem paredes externas de 

forma a se poder tirar partido do modo de preenchimento interno do software de controlo da impressora 

(função infill) para gerar a estrutura em rede. Na tabela 8 estão apresentados os parâmetros usados na 

impressão das estruturas da solução do Reforço 1. Na Figura 11 a) e b) mostra-se uma fotografia de cada 

estrutura. 

Tabela 8 . Parâmetros usados para imprimir as estruturas do reforço de PCU+15%AC (Reforço 1). 

Parâmetros de impressão 

Dimensões modelo 
30x30x1 mm 

(5 camadas) 

Diâmetro de fibra (mm) 0,2 mm 

Distância entre fibras (mm) 1 mm 

Velocidade de impressão (mm/s) 0,5 mm/s 

Diâmetro do orifício da agulha (mm) 

(extrusor) 
0,2 mm 

Direções de preenchimento de linha 90  

 

Para a impressão das estruturas feitas com a solução de PCU+2%NTCs (Reforço 2) foram usados os 

mesmos parâmetros de impressão anteriores (Tabela 8), tendo, contudo, sido necessário otimizar a 

velocidade de impressão para 1 mm/s, dada a maior viscosidade da solução. Na Figura 11 a) e b) é possível 

ver as estruturas obtidas através da impressão com a solução de Reforço 1 ou Reforço 2. Como é possível 

ver as estruturas não são perfeitamente homogéneas devido às limitações da impressora bem como às 

vibrações inerentes ao processo de impressão. Além disto, tendo em conta que foi necessário agitar as 

soluções PCU+15%CA e PCU+2%NTC entre impressões, de modo a manter a sua dispersão, é de salientar 

que durante o processo de impressão não foi possível assegurar a homogeneidade das soluções, uma vez 

que cada impressão demorou no mínimo 1h45min. 
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Todo o processo de impressão foi feito em água DD, para possibilitar a formação das fibras através de 

troca de solventes (Figura 11 c)) 98. Após a impressão, todas as estruturas de reforço foram lavadas em 

água DD, mudada regularmente de modo a retirar na totalidade os solventes. 

 

 

Figura 11. a) Estrutura 3D do material Reforço 1 (PCU+15%AC). b) Estrutura 3D do material Reforço 2 (PCU+2%NTC). 

c) Estrutura a ser impressa em água DD pela impressora 3D. 

Posteriormente, as estruturas impressas de Reforço 1 e Reforço 2, foram enxugadas em papel absorvente 

e colocadas no centro de caixas de Petri de borossilicato, sobre as quais foram vertidas soluções de 

1PVA:0,2AAm. Os materiais reforçados obtidos foram produzidos seguindo os métodos descritos 

anteriormente. Todos os materiais reforçados produzidos foram lavados em água DD, periodicamente 

mudada, por 48 horas e ficaram armazenadas no estado hidratado em recipientes selados, à temperatura 

ambiente, até serem usados. 

 

2.3 Caracterização das amostras 

Os materiais produzidos foram caracterizados quanto às propriedades mecânicas, absorção de água, 

desempenho tribológico, morfologia superficial e transversal, capacidade de carregamento e libertação 

de fármacos. Os valores obtidos no decorrer deste trabalho são sempre indicados como média ± desvio 

padrão e o número de réplicas feitas é indicado especificamente para cada técnica usada. 
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2.3.1 Propriedades mecânicas 

Os materiais sólidos apresentam uma forma natural ou de equilíbrio, no entanto, quando lhes é aplicada 

uma tensão ou força externa, estes podem sofrer deformação exibindo um comportamento mecânico 

que lhes é característico. Se após descarregamento desta força ou tensão o material e voltar à sua forma 

inicial, este apresenta um comportamento elástico, enquanto que se a carga for demasiado elevada, este 

pode deformar irreversivelmente, exibindo um comportamento plástico até fraturar 107.  

Contudo, os materiais caracterizados neste trabalho, hidrogéis de PVA e materiais de PCU, não 

apresentam um comportamento elástico linear, pois têm características viscosas típicas de materiais 

viscoelásticos. A elasticidade deve-se ao facto de o material recuperar a sua forma de equilíbrio após uma 

deformação causada por uma tensão aplicada.  A viscosidade, proporciona aos hidrogéis uma taxa de 

deformação dependente do tempo. São considerados viscosos devido à sua capacidade de fluência após 

a tensão. Tal, deve-se à perda de energia quando uma carga é aplicada e depois removida. Haverá um 

rearranjo molecular, onde as moléculas lentamente recuperam, simultaneamente, os seus antigos 

arranjos espaciais e a deformação volta a zero, o que não ocorre na recuperação elástica. Porém, a 

recuperação nem sempre é possível, pelo que o material pode fraturar.108 No caso dos hidrogéis de PVA, 

quando sofrem uma deformação, apresentam características viscosas e elásticas (materiais 

viscoelásticos), uma vez que retêm uma grande quantidade de água dentro das suas redes poliméricas 

reticuladas 109.  Sob o efeito de uma tensão (ex. compressiva) a regulação do fluxo desta água e a 

renovação das interações moleculares entre as várias cadeias poliméricas, permite ao material relaxar ao 

longo do tempo e adaptar-se à tensão aplicada. Por outro lado, os materiais poliméricos de PCU 

apresentam propriedades viscoelásticas não lineares, sendo muito flexíveis e capazes de se deformar com 

relativa facilidade sob baixas cargas compressivas (E  120-200 kPa), ao passo que quando esta aumenta, 

verifica-se um aumento da rigidez do material (E  3,8-5,2 MPa). Este comportamento mecânico é devido 

a vários fatores, como o grau de cristalinidade e separação das micro-fases, concentração e a 

interconectividade dos segmentos duros 68, 110, 111.   

Neste sentido, o estudo do comportamento mecânico de um determinado material compreende a 

realização de ensaios que, em condições experimentais controladas, avaliam a resposta mecânica de um 

material a uma carga aplicada. Existem vários tipos de ensaios, contudo, visto que as cartilagens estão 

sujeitas sobretudo a tensões compressivas e extensivas, neste trabalho foram apenas realizados ensaios 

de compressão e tração. Como o nome indica, os ensaios de compressão avaliam a capacidade do material 

suportar determinadas tensões compressivas aplicadas, enquanto que os ensaios de tração avaliam a 

tensão  necessária para levar à rutura um material e a extensão em que este se deforma (estica ou alonga) 

até esse ponto de quebra 112. Deste modo, tensão (σ) corresponde à força aplicada por unidade de área, 

e é expressa como a razão entre a força aplicada e a área da seção transversal do material na qual a força 

atua (Equação 1): 

𝜎 =
𝐹

𝐴𝑜
  (1) 
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Ao passo que a deformação (ε), corresponde à mudança na forma ou dimensões do material, causadas 

por uma tensão aplicada, e é dada pela (Equação 2). 

𝜀 =
∆𝐿

𝐿𝑜
  (2) 

No caso de deformação compressiva (εC), esta é expressa como a razão entre a contração do material e a 

sua espessura inicial (Lo), ao passo que, para a deformação em tração (εT) é expressa como a razão entre 

o alongamento e o comprimento inicial (Lo) 113.  

Por sua vez, o módulo de elasticidade (E) ou módulo de Young é a resistência de um material a sofrer 

deformação elástica, ou seja, a sua rigidez vai depender das forças interatómicas do material. Quanto 

mais forte a ligação, maior a tensão necessária para causar a mesma deformação e, portanto, maior a sua 

rigidez 112. Desta forma, o E corresponde ao declive da curva tensão-deformação no início da região linear 

e pode ser calculado pela Lei de Hooke (Equação 3): 

𝐸 =
𝜎

𝜀
   (3) 

Na Figura 12 e 14 é possível observar uma curva tensão-deformação de um hidrogel à compressão e à 

tração, respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

A partir da curva de tensão-deformação obtidas (Figura 12), calculou-se a deformação (extensão)  máxima 

(εc), que corresponde ao valor de deformação no ponto máximo de tensão aplicada, e a tenacidade, que 

corresponde à capacidade que material tem de absorver energia quando deformado elástica e 

plasticamente sem fraturar 113. A tenacidade foi calculada a partir da área debaixo da curva até uma 

deformação de 60% das amostras.   

Apesar de se esperar que os materiais estudados tivessem um comportamento viscoelástico, verificou-se 

que estes apresentavam um comportamento linear no início das curvas, pelo que o módulo de 

Figura 12. Exemplo de uma curva de tensão-deformação obtida através de um ensaio de compressão. 

Deformação (%) 

Curva tensão-deformação- Compressão  

Tenacidade (área debaixo da curva até a uma 
deformação de 60% do material) 
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elasticidade à compressão foi obtido do declive da reta tangencial ao inicio de cada curva, dentro do 

intervalo de deformação entre 0 e 0,05 (mm/mm) (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Exemplo da parte inicial de uma curva de tensão-deformação obtida através de um ensaio de compressão 

de um dos materiais estudados. 

A partir da curva tensão-deformação obtida (Figura 14) foi possível determinar a tensão máxima (σt) e 

deformação máxima (εt) (deformação de fratura), que correspondem respetivamente aos valores de 

tensão e deformação no ponto em que ocorre a fratura do material. A tenacidade dos materiais foi obtida 

a partir da área debaixo da curva (a cinzento) até ao ponto de fratura e o módulo de elasticidade à tração 

foi calculado da mesma forma que nos ensaios de compressão (Figura 13), ou seja, este corresponde ao 

declive da reta tangencial no início da curva, dentro do intervalo de deformação entre 0 e 0,05 (mm/mm). 

Neste trabalho, as propriedades mecânicas dos materiais desenvolvidos foram avaliadas, sob cargas de 

compressão e tração, usando uma Instron® 5566 Universal Testing machine da Instron Corporation, com 

uma célula de carga de 10 kN, controlada através do software Bluehill® 2. Todas as amostras foram 

testadas no estado hidratado à temperatura ambiente. 

Deformação (mm/mm) 

Figura 14. Exemplo de uma curva de tensão-deformação obtida através de um ensaio de tração de um dos materiais 

estudados. 
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Os ensaios de compressão foram realizados de modo não confinado e em 10ml de água DD (Figura 15 a)), 

para mimetizar o estado hidratado da cartilagem natural no corpo humano. Para cada condição 

experimental, foram cortados vários discos (diâmetro de 11 mm, Figura 16) e os ensaios feitos em, pelo 

menos, quintuplicado. Durante o ensaio, as amostras foram sujeitas a uma tensão de compressão máxima 

de 8,42 MPa, a uma taxa de deformação de 0,1 mm.s− 1. Para os materiais PVA, 1PVA:0,2AAm, 

1PVA:0,5AAm, 1PVA:1AAm, PCU, PCU+10%AC, PCU+15%AC, PCU+25%AC, PCU+30%AC, 

1PVA:0,2AAm+Reforço 1 (PCU+15%AC) e 1PVA:0,2AAm+Reforço 2 (PCU+2%NTCs), aplicou-se uma pré-

carga de 1 N e uma de 6 N para os materiais PCU+1%NTCs e PCU+2%NTCs. 

Os ensaios de tração foram realizados com provetes de 4 mm de largura (largura total de 10 mm) e 

comprimento de medida de 20 mm (comprimento total de 36 mm) (Figura 16). Com intuito de prevenir o 

deslizamento e a danificação das amostras pelas amarras, nestas foram coladas folhas de esponjas de 

2,15 mm de espessura (Figura 15 b)). Esta proteção foi renovada a cada 3 ensaios. 

 As amostras foram tracionadas a uma taxa de deformação de 0,5 mm·s − 1 até ao ponto de rutura e as 

medições foram feitas em pelo menos quintuplicado, para cada de cada tipo de hidrogel.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  a) Configuração para os ensaios de compressão em solução (Água DD). b) Configuração para os ensaios de 

tração. 

É de salientar que a dimensão dos provetes usados nestes ensaios, tanto de compressão como tração, foi 

previamente estabelecida, com o intuito de garantir que, por um lado, uma secção considerável das 

estruturas de reforço era incluída dentro dos provetes, por outro, a existência de um número semelhante 

de fibras intercruzadas dentro de cada provete dos materiais reforçados (Figura 16). Desta forma 

assegura-se uma maior verossimilhança estrutural entre cada um deles e assim a reprodutibilidade dos 

ensaios mecânicos nestes materiais. 

a) 

b) 
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Figura 16. Provetes dos materiais reforçados usados nos ensaios mecânicos. a) Compressão - discos de 11mm. b) 

Tração - Provetes com 4 mm de largura e 20 mm de comprimento na zona de medida. Reforço 1 (PCU+15%AC) e 

Reforço 2 (PCU+2%NTC). O tamanho dos provetes foi determinado previamente, tendo em conta a geometria da 

malha e o número de fibras cruzadas que seriam incluídas no provete. 

 

2.3.2 Intumescimento e teor de água de equilíbrio 

Quando colocados em água ou numa solução biológica, os hidrogéis, podem absorver grandes 

quantidades desses fluídos sem perder a sua integridade estrutural. No equilíbrio, onde as forças elásticas 

e osmóticas são contrabalançadas, esse processo é interrompido.  A capacidade de intumescimento de 

um hidrogel depende não apenas dos grupos hidrofílicos presentes, mas também da densidade das 

conexões reticuladas (nível de reticulação) e da presença de poros. A temperatura e a humidade das 

condições de secagem também são determinantes para esta propriedade 114.  

Para medir a capacidade de intumescimento, cortaram-se discos (diâmetro de 8 mm) das amostras no 

estado hidratados e estes foram pesados (massa hidratada) numa balança semimicro analítica (Discovery 

DV215CD da Ohaus Corporation). O excesso de humidade nas amostras foi, cuidadosamente, removido 

com papel absorvente antes de cada pesagem. De seguida, os discos foram secos a 85 oC por 20 horas até 

atingir massa constante (massa seca). As medições foram analisadas em triplicado. 

Sabendo as massas hidratada (mh) e seca (ms) foi possível determinar a taxa de intumescimento de 

equilíbrio (%TIE) (Equação 4) e o teor de água de equilíbrio (TAE) (Equação 5) definidas, respetivamente, 

como: 

%𝑇𝐼𝐸 =
𝑚ℎ−𝑚𝑠

𝑚𝑠
× 100   (4) 

%𝑇𝐴𝐸 =
𝑚ℎ−𝑚𝑠

𝑚ℎ
× 100  (5) 
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2.3.3 Propriedades Tribológicas  

A tribologia é o estudo dos fenómenos relacionados com a superfície de um sólido ou com a interface 

entre duas superfícies. A força de atrito é a força que resiste ao movimento relativo entre duas superfícies 

que deslizam uma sob a outra e define a eficiência dos conjuntos mecânicos que envolvem o contacto de 

superfície deslizante. Para materiais desenvolvidos com o intuito de serem usados como substitutos de 

cartilagem, é importantíssimo terem superfícies de baixo atrito, de forma a minimizar o seu desgaste, o 

que poderia dar origem a resíduos que poderiam causar a inflamação destrutiva para os tecidos 

circundantes. Neste sentido, o estudo das propriedades tribológicas é cada vez mais significante para 

aumentar longevidade dos implantes e minimizar futuros problemas de saúde nos pacientes 115. 

Como forma de comparar as propriedades tribológicas de diferentes materiais usa-se habitualmente o 

coeficiente de atrito. Este é obtido através da Equação 6 e permite quantificar a relação existente entre a 

força de atrito (FT) sentida, entre duas superfícies, e uma determinada carga aplicada (FN). 

𝜇 =
𝐹𝑇

𝐹𝑁
                             (6) 

Num típico ensaio de atrito, o material em estudo (corpo) é friccionado com um contra-corpo de 

geometria e composição conhecida, a uma carga constante, de forma a se poder relacionar o valor do 

coeficiente medido com as propriedades do material em estudo.  

Neste trabalho, o coeficiente de atrito dos materiais PCU, PCU+15%AC, PCU+2%NTC, PVA, 1PVA:0,2AAm 

e 1PVA:0,5 AAm foi caracterizado usando um tribómetro da Anton Paar (TRB3, Versão 9.0.12) (Figura 17). 

 

 

Figura 17.  Tribómetro da Anton Paar (TRB3) usado para medir coeficientes de atrito. 

Os ensaios foram feitos em solução de PBS (meio lubrificante), à temperatura ambiente, numa 

configuração ball-on-plate, usando como contra-corpo uma bola de aço inoxidável 316L (SS) (diâmetro de 

6mm) da Luis Aparicio S.L. (lote 160261). As forças de contacto normais, de 5 e 10N, foram aplicadas ao 

longo de uma distancia total de 10 m (percurso cíclico de 10mm), a uma velocidade linear de 3,14 cm/s e 
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frequência de 1Hz. As pressões máximas de contacto Hertzianas sob 5N variam entre 488,61-937,63 kPa. 

Sob 10N, as pressões máximas de contacto Hertzianas variam entre 723,39-1259,15 kPa. Os ensaios foram 

feitos em triplicado, para todos os materiais. 

 

2.3.4 Morfologia 

A morfologia dos materiais condiciona as características inerentes a cada material. Por exemplo, as 

propriedades mecânicas, nomeadamente, dos hidrogéis reforçados são fortemente dependentes da 

adesão que existe entre a matriz (hidrogel) e o reforço (estrutura de fibras). Além disto, o coeficiente de 

atrito também é influenciado pela morfologia 116,117. Deste modo, compreende-se a necessidade de 

análise da morfologia dos hidrogéis quer em corte transversal quer em superfície. Com a microscopia de 

varrimento eletrónica (MVE) é possível a observação e caracterização tridimensional das superfícies com 

uma elevada resolução espacial (em condições ótimas na escala dos nanómetros) e uma vasta gama de 

ampliações (entre 10 a 10000x), através da interação de um feixe de eletrões com a amostra118,119.  

O feixe de eletrões é originado na fonte (Figura 18) através da aplicação de uma tensão de polarização, 

que permite extrair os eletrões de um filamento e direcioná-los para a coluna do microscópio. Enquanto 

atravessa a coluna, o feixe será focado pontualmente sobre a amostra em estudo pelas várias lentes 

eletromagnéticas (condensadoras e objetivas), ao passo que as bobines de varrimento permitem 

movimentar o feixe, sendo assim possível fazer o varrimento de toda a amostra. Dado o longo percurso 

percorrido pelo feixe, para minimizar dispersão dos eletrões e a consequentemente diminuição da sua 

intensidade, todo o microscópio tem de operar sob vácuo (< 10-3 Pa). 

 

Figura 18. Diagrama esquemático dos componentes principais de um MVE. Adaptado de 120. 
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Quando a amostra é atingida pelo feixe (eletrões primários) podem ocorrer diferentes tipos de interações, 

elásticas e inelásticas, originando uma variedade de sinais que incluem eletrões secundários, eletrões 

retrodifundidos, raios-X característicos, entre outros (Figura 19). Desta forma, podem-se usar diferentes 

tipos de detetores, para obter diferentes informações sobre a amostra (Figura 18) 121,122,123. 

Os eletrões secundários são removidos das camadas mais exteriores dos átomos da amostra, através de 

interações inelásticas dos eletrões do feixe primário. Tendo uma baixa energia (menor que 50 eV e) são 

facilmente reabsorvidos pela amostra e logo o número de eletrões detetados será afetado pela 

topografia, já que esta influencia a espessura que cada eletrão libertado terá de atravessar até a 

superfície. Os eletrões retrodifundidos são eletrões do feixe primário, deflectidos elasticamente pelo 

núcleo dos átomos da amostra, mudando de direção, mas mantendo o seu comprimento de onda e 

energia. Neste sentido, número de eletrões retrodifundidos detetados depende da composição da 

amostra, já que materiais compostos por átomos com maior peso atómico vão deflectir maior quantidade 

de eletrões do feixe primário do que materiais com elementos mais leves 120  . Os raios-X característicos 

são gerados pelo relaxamento dos eletrões das camadas mais internas do núcleo dos átomos da amostra, 

após a interação inelástica do feixe primário os ter feito transitar para um nível de energia mais elevado. 

Como estes fotões têm comprimento de onda e energia característicos, usando um espectrómetro de 

raios-X é possível identificar a composição elementar da amostra, através da medição do comprimento 

de onda (Espectrómetro Dispersivo de comprimento de onda-WDS) ou do nível de energia (Espectrômetro 

Dispersivo de Energia-EDS) 118.  

A intensidade dos sinais detetados (secundários e retrodifundidos) após a interação do feixe de eletrões 

com um local da amostra são usados para gerar a intensidade de um pixel, sendo que as imagens digitais 

obtidas pelo MVE são geradas através do recolhimento dos sinais detetados durante o varrimento de toda 

a superfície da amostra pelo feixe de eletrões. Neste sentido, os eletrões secundários são usados para 

Figura 19. Volume de interação de um feixe de eletrões com uma superfície. Adaptado de 118. 
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observar a topografia da amostra, já que regiões mais elevadas correspondem a zonas de maior 

intensidade na imagem, enquanto que cavidades a zonas mais escuras, ao passo que os retrodifundidos 

são usados para estudar a composição das amostras, pois as regiões com elementos mais pesados geram 

zonas mais claras na imagem relativamente às zonas compostas por elementos mais leves 118.  

Neste trabalho, as amostras foram observadas a uma tensão de 15 kV num microscópio de varrimento 

eletrónico Hitachi S-2400, com emissão termiônica, equipado com detetores de eletrões secundários e 

retrodifundidos e um espectrómetro de dispersão de energia (EDS). A superfície e secção recta dos 

materiais caracterizados foi observada usando o sinal de eletrões secundários a várias ampliações. Para 

tal, discos (diâmetro de 11 mm) foram cortados dos materiais (PCU, PCU+15%AC, PCU+2%NTC, PVA, 

1PVA:0,2AAm, 1PVA:0,2AAm+Reforço 1 e 1PVA:0,2AAm+Reforço 2) e posteriormente mergulhados em 

azoto líquido e seccionados ao meio. Após a fratura dos discos, estes foram mantidos em água DD até 

serem desidratados. Foi necessário efetuar um processo de desidratação gradual, para evitar que a 

integridade estrutural da amostra fosse afetada durante este processo. O processo de desidratação 

utilizado recorre à secagem sequencial com etanol 70% vol, etanol 96% vol e etanol 100% vol, com uma 

duração de 15 minutos cada, sendo cada fase de secagem repetida 3 vezes. De seguida, a secagem foi 

feita com Tert-butanol líquido a 40°C, durante intervalos de 15 minutos repetidos 3 vezes, sendo que no 

último intervalo as amostras foram arrefecidas a 4°C. Após este processo, as amostras foram colocadas 

numa placa metálica, previamente arrefecida a -20°C, e ficaram num forno sob baixo vácuo (-0,083 MPa) 

por 24 horas a 20°C 124.  

De forma a tornar a superfície das amostras condutora, para poderem ser observadas no MVE, os discos 

foram cobertos por um filme metálico de ouro e paládio com 20 nm de espessura, durante 60 segundos, 

num pulverizador catódico e evaporador (Quorum Technologies). Em média, foram pelo menos tiradas 30 

imagens da morfologia de cada amostra em análise. 

No caso dos hidrogéis reforçados, por irregularidade das fibras obtidas, utilizou-se o software Image J 125 

para verificar manualmente o diâmetro médio das fibras. Para tal, efetuaram-se 3 medidas de diâmetros 

por cada tipo de fibra (Reforço 1 e Reforço 2). 

 

2.3.5 Carregamento/libertação de fármacos 

Neste trabalho foram caracterizados, em triplicado, os perfis de libertação de diclofenaco dos materiais 

PVA, 1PVA:0,2AAm, PCU, PCU+15%AC e PCU+2%NTC. Para tal, cortaram-se discos (diâmetro de 6 mm) 

que foram inicialmente secos por 24h em vácuo a 40°C e posteriormente pesados (massa seca). A massa 

seca foi utilizada no fim do ensaio para normalizar o valor total da massa de DFC libertada por cada 

amostra. 

O carregamento destas amostras foi efetuado por imersão em 3 mL de solução de DCF em tampão de 

fosfato (PBS) (2 mg / mL) por 14 dias a 37°C num agitador (Mini Agitador de Incubação de VWR) a 180 
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rpm. Após este período, os discos carregados foram removidos da solução de fármaco e enxugados com 

papel absorvente, para remover o excesso de solução na superfície das amostras.  

A libertação do fármaco foi realizada em condições estáticas em sink e para tal, os discos carregados foram 

imersos em 3 mL de solução de PBS e colocados a 37oC num agitador (Mini Agitador de Incubação de 

VWR) a 180 rpm. Alíquotas de 300µL foram coletadas ao longo do tempo e o volume retirado reposto 

com solução PBS fresca, até que não ocorresse mais libertação de DFC, o que correspondeu a valores 

obtidos até às 48 horas de libertação.  

A quantificação da massa de DFC libertada ao longo do tempo, ou perfil de libertação, é feita a partir da 

concentração de DFC na solução de libertação e da sua massa molar. A concentração da solução pode ser 

medida através da lei Lambert-Beer, segundo a qual, a concentração de um composto em solução vai ser 

proporcional à quantidade de radiação absorvida por essa solução, quando irradiada por um feixe a um 

comprimento de onda especifico em que esse composto absorva. Esta é descrita pela Equação 7. 

𝐴 = 𝜀𝑙𝐶   (7) 

Onde A é a absorvância medida, que corresponde ao logaritmo do ratio entre a intensidade de luz emitida 

(I0) e detetada (I), ε é o coeficiente de absorção molar ((L.mol−1.cm−1), l é o comprimento do percurso do 

feixe de medição na amostra e C é a concentração do composto na solução ((mol.L−1 ). Visto que 

habitualmente o ε das soluções em estudo é desconhecido, a quantificação da concentração só pode ser 

efetuada, após se estabelecer a sua relação com a absorvância medida. Neste sentido, constrói-se um 

recta de calibração, em que se mede a absorvância de várias soluções do mesmo composto com 

diferentes concentrações conhecidas, sendo posteriormente possível obter a constate de 

proporcionalidade através de uma regressão linear 126,127.  

A concentração de DFC na solução de libertação de cada amostra foi obtida usando um espectrofotómetro 

UV–VIS MultiscanGO da ThermoScientific, através da medição das absorvâncias a um comprimento de 

onda de 276 nm, já que se verificou experimentalmente, após observação dos espectros (200 1000 

nm) obtidos, e na literatura 128 que o DFC exibia um pico de absorção especifico a este comprimento de 

onda. 
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3 Capítulo - Resultados e Discussão  

3.1 Materiais de PVA e PCU  

3.1.1 Propriedades mecânicas 

3.1.1.1 Propriedades compressivas 

Na Figura 20 mostram-se as curvas de tensão-deformação obtidas durante os ensaios de compressão dos 

vários materiais à base de PVA e PCU, enquanto que na Figura 21 apresenta-se os valores de módulo de 

elasticidade e tenacidade à compressão, calculada a partir destas curvas. 

  

Figura 20. Curvas típicas de tensão-deformação de compressão dos materiais desenvolvidos. a) Materiais à base de PVA 

e PVA:AAm. b) Materiais à base de PCU produzidos com diferentes solventes (DMF/Acetona (50/50) e (DMF)). c) 

Materiais à base de PCU produzidos com DMF/Acetona (50/50) e adição de diferentes quantidades de AC e NTC.  
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Figura 21. Propriedades mecânicas dos materiais à base de PCU e PVA, obtidos a partir das curvas de tensão-

deformação de compressão. a) Módulo de elasticidade calculado no intervalo de deformação 0-5% corresponde a 0-

0,05mm. b) Tenacidade à compressão calculados até uma deformação de 60%. As barras de erro correspondem a 

±Desvio Padrão. 

 

Os hidrogéis de PVA:AAm têm uma maior deformação em relação ao de PVA (Figura 20  a)), para tensões 

compressivas iguais, e estes materiais apresentam valores de módulo de elasticidade que diminuem 

gradualmente com o aumento da quantidade de AAm adicionada (Figura 21 a)). O mesmo 

comportamento é observado na tenacidade (Figura 21 b)), indicando que a capacidade de o material 

absorver energia durante o processo de compressão diminui com o aumento da quantidade de AAm. De 

forma geral, estes resultados mostram que, como esperado, a adição da AAm diminuiu a resistência 

destes materiais a tensões compressivas. Contudo, todos os materiais à base de PVA em estudo, 

apresentam valores de módulo de elasticidade dentro do intervalo de valores encontrados para a 

cartilagem articular nativa à compressão (0,24-0,85MPa25 e 0,31–0,80MPa129). Estudos anteriores já 

tinham demonstrado que a adição de AAm provoca uma diminuição na cristalinidade dos segmentos de 

PVA, levando a uma diminuição das interações entre as suas cadeias. Consequentemente ocorre uma 

diminuição das propriedades mecânicas e um aumento da deformação destes materiais 61. É expectável 

que a diminuição da cristalinidade também possa contribuir para a diminuição da resistência à fluência 

dos materiais PVA:AAm 59. É de salientar que as amostras de PVA e 1PVA:0,2AAm apresentam a maior 

dispersão dos resultados obtidos (Figura 21), levando a que as diferenças no módulo de elasticidade entre 

estes materiais sejam menos significativas e podendo também indicar para uma maior heterogeneidade 

dos materiais produzidos. 

Relativamente aos materiais à base de PCU, começou-se por se estudar o efeito da utilização de diferentes 

solventes, nomeadamente, na dissolução de PCU feita em 100% DMF ou em 50%DMF+50%Acetona, nas 

propriedades dos filmes de PCU (Figura 20 b)). Verificou-se que o filme resultante da dissolução do PCU, 

na combinação de solventes (DMF/Acetona 50/50), era mais resistente e com uma taxa de deformação 
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inferior à do filme produzido da dissolução com DMF. Desta forma, decidiu-se produzir todos os materiais 

à base de PCU com a combinação de solventes 50%DMF+50%Acetona. Esta solução tinha ainda a 

vantagem de facilitar o método de produção, uma vez que AC é bastante solúvel em acetona 130. Note-se 

que a partir deste momento, sempre que nos referirmos ao material PCU, estaremos na realidade a referir 

materiais preparados a partir de uma solução de PCU dissolvido em 50%DMF+50%Acetona.  

Seguidamente, procedeu-se à avaliação do efeito de adição de AC e NTC nos materiais à base de PCU. As 

curvas de compressão destes materiais (Figura 20 c)), mostram que a adição de AC origina materiais que 

sofrem uma menor deformação, com valores de módulos de elasticidade e tenacidade mais elevados 

(Figura 21) que o PCU. Contudo é de salientar que se observa a existência de uma concentração ótima de 

AC, uma vez que para valores acima de 15 % nota-se uma diminuição das propriedades mecânicas. O facto 

de ter sido impossível produzir os materiais de PCU+30%AC e PCU+50%AC homogéneos, devido à 

separação de fases existente, demostra que as concentrações elevadas de AC podem afetar a estabilidade 

da estrutura do material. Tang, C. et. Al 81 propuseram que a estrutura semirrígida do AC poderia ser 

responsável pelo aumento da rigidez destes materiais compósitos de PU+AC. Neste sentido, nos nossos 

materiais, pequenas concentrações de AC poderiam então aumentar a rigidez do material, em relação ao 

PCU, enquanto que à medida que a concentração aumenta, acima do valor ótimo, começaria a ter um 

efeito contraproducente, afetando as propriedades mecânicas negativamente. 

Por outro lado, a adição de NTC aumenta a resistência dos materiais produzidos, uma vez que tanto o 

módulo de elasticidade como a tenacidade à compressão aumentam com a concentração de NTC (Figura 

21). A adição de 1% de NTC não levou a melhorias significativas nas propriedades do material em relação 

ao PCU (Figura 21), possivelmente porque a concentração usada não foi suficiente para afetar a 

organização do PCU. Contudo, o aumento significativo do módulo de elasticidade no material em que se 

adicionou 2% de NTC (Figura 21 a)), leva a crer que concentrações ainda maiores poderiam ter sido usadas 

com benefício. É de salientar a maior dispersão dos valores obtidos, tanto no módulo de elasticidade como 

na tenacidade, no material PCU+2%NTC (Figura 21), que parece indicar uma maior heterogeneidade do 

material devida ao facto de o aumento da concentração de NTC dificultar a dispersão destes na matriz de 

PCU. Os NTC são altamente polarizáveis, ficando assim sujeitos a forças Van der Waals que, por sua vez, 

originam agregações ao longo do eixo dos nanotubos 84. Este efeito é mais evidente quando os NTC são 

dispersos numa matriz de polímero, como o PCU, onde as forças entrópicas fazem com que as partículas 

sejam forçadas a se aproximarem. Todos os materiais à base de PCU estudados apresentam valores de 

módulo de elasticidade dentro do intervalo de valores encontrados para a cartilagem articular nativa à 

compressão (0,24-0,85MPa25 e 0,31–0,80MPa129). 
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3.1.1.2 Propriedades à tração 

Na Figura 22 mostram-se as curvas de tensão-deformação obtidas durante os ensaios de tração dos vários 

materiais à base de PVA e PCU, ao passo que na Figura 23 apresenta-se a tensão máxima, deformação à 

fratura, módulo de elasticidade e tenacidade à fratura, calculados a partir destas curvas.  

Figura 22. Curvas típicas de tensão-deformação de tração dos materiais desenvolvidos. a) Materiais de PVA e 

PVA:AAm. b) Materiais à base de PCU com a adição de diferentes quantidades de AC e NTC. 
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Figura 23. Propriedades mecânicas dos materiais à base de PCU e PVA, obtidos a partir das curvas de tensão-deformação de 

tração. a) Tensão máxima. b) Deformação à fratura. c) Módulo de elasticidade calculado no intervalo de deformação 0-5%. d) 

Tenacidade à fratura. As barras de erro correspondem a ±Desvio Padrão. 
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As curvas de tração dos materiais à base de PVA confirmam que as propriedades mecânicas pioram com 

o aumento da concentração de AAm (Figura 22 a)). Contudo, dada a dispersão dos valores médios obtidos 

com estes materiais, esta hipótese parece-se confirmar apenas nas amostras com concentrações mais 

elevadas de AAm, os materiais 1PVA:0,5AAm e 1PVA:1AAm (Figura 23). Neste sentido, pode-se dizer que 

o material 1PVA:0,2AAm tem as propriedades mais semelhantes às do PVA, mesmo no seu módulo de 

elasticidade, que apresenta um valor médio mais elevado que o PVA e uma dispersão menor de valores 

(Figura 23 c)). Tal como foi visto nos ensaios compressivos, as piores propriedades mecânicas das 

amostras com AAm são devido à inibição, por parte da AAm, da formação de grandes regiões cristalinas, 

enfraquecendo desta forma as propriedades mecânicas gerais dos materiais 61. Outro fator que poderá 

ter influenciado as propriedades destes, foi a concentração dos iniciadores na solução, pois estes afetam 

a polimerização e as propriedades dos hidrogéis. A quantidade de iniciador adicionada foi proporcional à 

de AAm, à semelhança do que foi feito por outros autores 59,61. Com o aumento da concentração do 

iniciador, há uma redução do comprimento da cadeia do polímero e da elasticidade dos géis 60.  

Seguidamente, procedeu-se à avaliação do efeito de adição de AC e NTC nos materiais à base de PCU. Os 

resultados obtidos nos materiais com AC mostram que a adição deste composto, parece ter uma 

influência semelhante à que foi encontrada na compressão. A adição de AC melhora as propriedades 

mecânicas, em relação ao PCU, mas até um valor limite situado entre os 10-15% de AC, ao passo que 

concentrações mais elevadas levam a uma manutenção ou uma diminuição dos valores obtidos (Figura 

23). A dispersão dos valores médios obtidos, tanto no PCU como nos materiais com AC, torna este 

comportamento menos evidente, mas apesar disso consegue-se observar uma clara diferença entre 

comportamento do PCU e do PCU+25%AC. Estes resultados parecem indicar, que para altas 

concentrações de AC, este composto, com uma estrutura molecular semirrígida 81, vai diminuir as 

interações entre as cadeias de PCU, baixando a reticulação do material, permitindo assim que, sob efeito 

da tensão de tração, estas se possam organizar-se de forma mais compacta e assim o material apresentar 

a maior extensibilidade (Figura 22 b) e Figura 23 b)).  

As curvas de tração dos materiais PCU+NTC mostram que o comportamento mecânico observado 

depende da concentração de NTC adicionada (Figura 22 b). No material PCU+1%NTC obteve-se uma curva 

tensão-deformação semelhante à obtida com PCU+10%AC e PCU+15%AC, enquanto que no PCU+2%NTC, 

a curva apresenta uma região inicial de escoamento com aspeto de uma “barriga” e uma diminuição do 

declive da curva para valores de tensão mais elevados (Figura 22 b)). O formato da curva do PCU+2%NTC 

poderá indicar que as cadeias de polímero nesta amostra são menos móveis e, portanto, que o material 

é mais rígido e menos dúctil na fase inicial de deformação (Figura 23 c)) 84. O efeito da menor mobilidade 

das cadeias pode ser observado nas restantes propriedades mecânicas calculadas para o PCU+2%NTC, em 

que se observa que o aumento da concentração de NTC diminui a tensão máxima, a deformação à fratura 

e a tenacidade à fratura, mas melhora significativamente o módulo de elasticidade do material (Figura 

23). Comparando os valores de tensão máxima de tração dos materiais com os valores da cartilagem 

articular nativa, à exceção do 1PVA:1AAm, todos estão compreendidos no intervalo de valores 

encontrados na literatura (0,8-25 MPa25). Porém, no que toca ao módulo de elasticidade apenas o valor 



 

 

58 

 

do PCU+2%NTC se encontra dentro do intervalo de valores da cartilagem articular nativa, encontrado na 

literatura (5-25MPa25).  

Em suma, dos materiais à base de PVA, o próprio PVA e 1PVA:0,2AAm apresentaram as melhores 

propriedades mecânicas. Os materiais à base de PCU apresentam uma maior variabilidade de resultados 

tanto à compressão como à tração, contudo verificou-se que o PCU+15%AC e PCU+2%NTC foram os que 

apresentaram melhores propriedades, quando temos em consideração os valores de tenacidade à fratura 

obtidos à compressão e os valores de módulo de elasticidade obtidos tanto à compressão como à tração. 

Consequentemente, decidiu-se prosseguir este estudo apenas com os materiais mais promissores (PVA, 

1PVA:0,2AAm, PCU, PCU+15%AC e PCU+2%NTC).  

 

3.1.2 Intumescimento e teor de água de equilíbrio 

Na Figura 24 são apresentados a capacidade de intumescimento e o teor de água de equilíbrio medidos 

em cada um dos materiais à base de PVA e à base de PCU estudados. 

  

 

Os materiais de PVA apresentam valores de intumescimento bastante semelhantes aos observados em 

amostras de PVA preparadas por CD ( 200%43) e menores do que as preparadas por FT ( 300%43), o que 

parece indicar, que apesar de o método de preparação envolver 2 ciclos de congelamento-

descongelamento, no que toca à capacidade de intumescimento, os efeitos estruturais causado por estes 

ciclos parecem ter sido perdidos durante a secagem. O teor de água de equilíbrio também se encontra 

mais próximo dos valores obtidos em amostras preparadas por CD ( 62%43) do que por FT(  78%43). A 

adição da AAm, como esperado, aumenta tanto o intumescimento como o teor em água dos materiais, 

todavia esse aumento não é muito significativo, provavelmente, devido à pequena quantidade de AAm 

 

Figura 24. a) Taxa de intumescimento de equilíbrio (%) dos materiais à base de PVA e PCU. b) Teor de água de 

equilíbrio (%) dos materiais à base de PVA e PCU. As barras de erro correspondem a ±Desvio Padrão. 
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adicionada (Figura 24). A AAm é muito hidrofílica formando uma rede polimérica interpenetrante com 

capacidade de estabelecer ligações de hidrogénio com as moléculas de água, o que permite que mais 

moléculas sejam absorvidas pelo material. Além disso, como foi visto dos resultados mecânicos, em que 

os materiais com AAm apresentavam piores propriedades mecânicas, a presença da AAm diminui o nível 

de reticulação da rede, permitindo assim que o material se expanda (intumesça) mais numa solução 

aquosa 61.  

Relativamente aos materiais à base de PCU, estes apresentam um intumescimento e teor de água 

semelhante ao valor obtido para a amostra de PVA (Figura 24). Este resultado não era esperado, já que 

estudos anteriores mostram que este é uma material hidrofóbico (ângulo de contacto  104 131,132) com 

um intumescimento muito baixo ( 2%132). Contudo, Oseni et al. 133, mostraram que filmes de PCU 

preparados através de troca de solventes apresentam uma elevada porosidade e um caracter hidrofílico 

(ângulo de contacto  40). Estes autores propõem que, independentemente da natureza hidrofóbica do 

composto que constitui o material, a sua alta porosidade possa levar à absorção de uma maior quantidade 

de água durante a sua hidratação 133. Tendo em conta que os materiais à base de PCU estudados foram 

todos preparados por troca de solventes, esta hipótese permitiria explicar os elevados valores de 

intumescimento e teor de água obtidos com os materiais à base de PCU no trabalho realizado (Figura 24). 

A adição de AC e NTC diminui o intumescimento e teor de água, o que parece estar de acordo com o maior 

módulo de elasticidade destes materiais. Contudo, dada a maior hidrofilicidade dos NTC 83, esperava-se 

que os materiais com NTC tivessem um maior intumescimento e teor de água (Figura 24). É importante 

realçar, que o método usado para determinar o intumescimento e o teor de água de equilíbrio poderá 

afetar os valores obtidos. No presente estudo, os materiais à base de PCU são mantidos no estado 

hidratado até que a sua massa hidratada (mh) seja medida e só, posteriormente, são secos e a massa seca 

(ms) determinada. Contudo, Yang et al. 132, secaram previamente os materiais, determinando a sua massa 

seca (ms) e só depois procederam à sua hidratação, medindo a sua massa hidratada (mh). Alterações 

estruturais irreversíveis decorrentes da secagem poderão explicar as diferenças.   

Apenas os materiais à base de PVA com AAm na sua composição apresentam valores mais próximos da 

cartilagem articular humana (TIE  300 % e TAE  75% 43), sendo que no geral todos apresentam valores 

inferiores aos da cartilagem articular humana. 

 

3.1.3 Morfologia 

A microestrutura dos materiais à base de PVA (PVA e 1PVA:0,2AAm) e PCU (PCU, PCU+15%AC e 

PCU+2%NTC) pode ser observada na Figura 25. 
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Figura 25. Microestrutura da superfície e corte transversal dos materiais à base de PVA e PCU produzidos 

observada por MVE: a) Superfície do PVA. b) Corte transversal do PVA. c) Superfície do 1PVA:0,2AAm. d) 

Superfície do PCU. e) Corte transversal do PCU. f) Superfície PCU+15%AC. g) Corte transversal do PCU+15%AC. 

h) Superfície PCU+2%NTC. i) Corte transversal do PCU+2%NTC. 
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Os hidrogéis de PVA e 1PVA:0,2AAm (Figura 25 a) - c)) apresentam uma estrutura com baixa rugosidade 

e sem poros, tanto na superfície como no corte transversal, típica de hidrogéis produzidos por CD 43. Sabe-

se que a morfologia lisa das superfícies de amostras produzidas por CD é devida ao colapso da estrutura 

porosa durante a secagem, o que nas nossas amostras pode ter levado a um redução do tamanho e 

número dos poros, não sendo por isso possível observar às ampliações utilizadas a estrutura porosa 

formada durante os ciclos de FT 43. A adição de AAm não levou a alterações estruturais da superfície do 

material (Figura 25 c)). 

Todos os materiais de PCU desenvolvidos apresentavam uma estrutura porosa nas suas superfícies e 

cortes transversais (Figura 25 d) - h)). O aparecimento desta morfologia porosa é devido ao método de 

coagulação dos filmes estudados, que envolveu a troca de solventes, DMF+Acetona por água 133,134. A 

porosidade poderá estar relacionada com diferenças na tensão superficial dos solventes trocados, a 

afinidade entre os solventes e o polímero e, alterações estruturais induzidas durante a troca de solventes, 

tal como é reportado por Lee et al. 134. Neste sentido, pode-se dizer que a morfologia das amostras 

dependerá fortemente dos parâmetros do seu processo de produção 135 e que seria possível obter uma 

porosidade controlada, ajustando a proporção de solventes misturados durante o processo de troca de 

solventes 134. Além disto, é também possível observar um efeito do AC e NTC sobre a morfologia das 

amostras, já que estas apresentam um número, tamanho e disposição de poros muito diferente da 

amostra de PCU. A adição destes compostos poderá alterar a organização das cadeias do PCU, alterando 

assim a morfologia dos poros formados. 

 

3.1.4 Propriedades tribológicas 

Na Figura 26 são apresentados os coeficientes de atrito dos materiais à base de PVA (PVA e 1PVA:0,2AAm) 

e PCU (PCU, PCU+15%AC e PCU+2%NTC).  

À semelhança da cartilagem 28, pensa-se que os hidrogéis tenham um mecanismo de lubrificação em que, 

dependendo dos parâmetros do ensaio (força normal aplicada e velocidade), da sua fase líquida e da sua 

fase sólida (rede polimérica), tenham contributos diferentes para os coeficiente de atrito medidos 

136,137,138. 

Neste trabalho apenas se avaliou o efeito da carga. Para cargas mais baixas pensa-se que a fase líquida 

seja extraída da estrutura do hidrogel, ou que o líquido do meio circundante migre para a zona de contacto 

entre as superfícies. Deste modo, poderá ser formado um filme na zona interfacial que evita o contacto 

direto entre as superfícies. Este regime caracteriza-se por apresentar valores de coeficiente de atrito mais 

baixos pela predominância das propriedades lubrificantes da fase líquida. Contudo, com o aumento da 

carga, a espessura do filme lubrificante vai diminuindo, e pode ocorrer o contacto direto entre as 

superfícies. Neste regime, obtêm-se valores de coeficiente de atrito mais elevados, uma vez que se podem 
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estabelecer forças de adesão entre as superfícies e que o atrito entre as superfícies é dependente da 

morfologia destas, nomeadamente da sua rugosidade 136,137,138,139. 

Os hidrogéis à base de PVA apresentam os coeficientes de atrito mais baixos de entre todos os materiais 

caracterizados, uma vez que apresentam a maior capacidade de intumescimento e as superfícies com 

menor rugosidade. (Figura  24 e 25 a),b) ) 115. A forças mais baixas (F = 5N), verifica-se que adição de AAm 

baixa o coeficiente de atrito do material (Figura 16 a)), como esperado, uma vez que a AAm melhora a 

hidrofilicidade deste 59. A AAm na rede do hidrogel de PVA possui grupos que podem formar ligações de 

hidrogénio adicionais, que permitem atrair uma maior quantidade de moléculas de água do meio (solução 

PBS) para a superfície do hidrogel, permitindo assim uma maior lubrificação do movimento e uma 

diminuição do coeficiente de atrito 59.  

 

Contudo, para forças mais elevadas (F = 10N) o efeito da AAm, anteriormente, descrito não é evidente 

(Figura 26 b)). Uma possível razão para isto é facto do 1PVA:0,2AAm sofrer uma deformação maior que o 

PVA (Figura 20 a)) nas condições deste ensaio, levando assim a uma maior área de contacto entre o contra-

corpo (com geometria esférica) e o 1PVA:0,2AAm e, por sua vez, a um consequente aumento do 

coeficiente de atrito.  Shi et al. mostraram que em hidrogéis de PVA/PAAm, o coeficiente de atrito do 

material aumenta com a carga aplicada e explicaram esse aumento com base na existência de um regime 

de lubrificação em que as duas superfícies estariam em contacto próximo 137. Se considerarmos esta 

possibilidade, poder-se-á então prever que a semelhança dos valores de coeficiente de atrito observados 

no ensaio a 10N, possa ser devida a diferenças morfológicas da superfície dos materiais, não observáveis 

pelo MVE às ampliações usadas (Figura 25) 59,137. 

Em relação aos materiais de PCU, PCU+AC e PCU+NTC estes apresentam valores de coeficientes de atrito 

mais elevados devido à sua menor capacidade de intumescimento e maior rugosidade das suas 

 

 

Figura 26. Coeficiente de atrito medido nos materiais de PVA, 1PVA:0,2AAm, PCU, PCU+15%AC e PCU+2%NTC. a) 

Ensaio feito sob uma força normal aplicada de 5N. b) Ensaio feito sob uma força normal aplicada de força normal 

aplicada de 10N. As barras de erro correspondem a ±Desvio Padrão. 
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superfícies, em relação aos materiais de PVA (Figura 24 e 25) 115. Este efeito é mais proeminente nos 

materiais de PCU+AC e PCU+NTC, uma vez que a adição do AC e NTC diminui a capacidade de 

intumescimento destes materiais e, no caso do PCU+AC, aumenta o tamanho dos poros observados e, 

consequentemente, a rugosidade da sua superfície (Figura 25). Este comportamento é semelhante, 

independentemente da carga utilizada (Figura 26), contudo, o aumento dos valores de coeficiente de 

atrito obtidos no ensaio a 10N parece indicar que o aumento da força exercida tende a diminuir a 

espessura da camada de fluído lubrificante entre as duas superfícies, levando a um maior contacto entre 

estas e consequentemente uma maior influência da sua morfologia sobre o valor do coeficiente de atrito 

medido 137,140. 

Os biomateriais a serem usados como implantes dentro do corpo humano têm que coexistir com os 

tecidos vivos e outras matérias orgânicas, devendo por isso possuir um baixo coeficiente de atrito ao 

deslizar contra os tecidos do corpo. Um aumento do coeficiente de atrito de um biomaterial pode induzir 

a ocorrência de alterações da superfície deste que podem posteriormente levar à desintegração do 

implante 115. No caso dos materiais desenvolvidos, pretende-se que estes tenham coeficientes de atrito o 

mais próximos possível dos valores medidos na cartilagem, para que possam ser integrados neste tecido 

sem efeitos adversos 10. A cartilagem humana apresenta um coeficiente de atrito de 0,19 quando testada 

em PBS contra o mesmo contra-corpo aqui usado, com  F = 10N 43, mostrando que nestas condições os 

materiais estudados apresentam valores inferiores ou aproximados aos da cartilagem (Figura 26). 

Contudo, em ensaios feitos com fluído sinovial o coeficiente da cartilagem baixa drasticamente ficando 

situado entre os 0,02-0,05 141, 142, tanto a uma força de 5N como 10N, o que mostra que o meio lubrificante 

em que são feitos os ensaios é de grande importância. Furmann et al. demostrou esta variação de valores, 

Num estudo em que comparou o coeficiente de atrito obtido em solução de PBS ou numa mistura de γ-

globulina, ácido hialurónico (AH) e fosfolípidos, mostrando o papel ativo dos vários constituintes do fluído 

sinovial no processo de lubrificação 143. Neste sentido, apesar destes resultados parecerem promissores, 

seria interessante efetuar a caracterização do coeficiente de atrito destes materiais em líquido sinovial.  

Outro parâmetro interessante que se poderia ter considerado, poderia ser o efeito da alteração da 

velocidade, bem como de uma maior variação de cargas nos ensaios dos materiais, para perceber o seu 

efeito sobre o regime de lubrificação dos hidrogéis.   
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3.2 Materiais reforçados  

Uma vez que os materiais à base de PCU são mais resistentes do ponto de vista mecânico que os de PVA 

e apresentam coeficientes de atrito superiores, avaliou-se a possibilidade de reforçar estes últimos com 

estruturas fibrosas impressas a 3D a partir de soluções de PCU+15%AC (Reforço 1) e PCU+2%NTC (Reforço 

2). Selecionou-se como matriz o 1PVA:0,2AAm, que apresenta propriedades mecânicas próximas das do 

PVA, uma capacidade absorção de água superior e um coeficiente de atrito menor ou igual (dependendo 

da carga aplicada). 

Bas et al.144 seguiram uma abordagem semelhante para reforçar hidrogéis de gelatina-metacrilamida 

(GelMA) e GelMA/ ácido hialurónico-metacrilamida. Procederam à produção de estruturas de fibras 

altamente orientadas de policaprolactona (PCL), com fibras de diâmetro inferior a 200 μm, espaçadas 

entre si por 400 μm e 800 μm com diferentes geometrias baseadas nos respetivos ângulos de 0–90° e 0–

60°–120°. Observaram que o reforço de hidrogéis com arquiteturas de fibra orientadas, permitiu atingir 

um aumento notável nas propriedades mecânicas de compressão, em taxas altas de deformação. 

3.2.1 Propriedades mecânicas 

3.2.1.1 Propriedades compressivas 

Na Figura 27 mostram-se as curvas de tensão-deformação obtidas durante os ensaios de compressão dos 

hidrogéis de 1PVA:0,2AAm reforçados com estruturas impressas de Reforço 1 (PCU+15%AC) e Reforço 2 

(PCU+2%NTC), ao passo que na Figura 28 apresenta-se o modulo de elasticidade e a tenacidade à 

compressão, calculados a partir destas curvas. Na Figura 28 foram também incluídos os valores obtidos 

com os materiais 1PVA:0,2AAm, PCU+15%AC e PCU+2%NTC para efeito de comparação. 

 

Figura 27. Curvas típicas de tensão-deformação de compressão dos hidrogéis de 1PVA:0,2AAm reforçados com 

estruturas impressas a 3D de Reforço 1 (PCU+15%AC) e Reforço 2 (PCU+2%NTC). As curvas dos materiais 

1PVA:0,2AAm, PCU+15%AC e PCU+2%NTC foram também incluídas para efeitos comparativos. 
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Os resultados obtidos, através dos ensaios de compressão, mostram que as estruturas de reforço não 

tiveram efeito significativo no módulo de elasticidade nem na tenacidade à compressão dos materiais 

(Figura 28). Estes resultados indicam então, que a matriz de 1PVA:0,2AAm e as estruturas de reforço não 

estão a funcionar como um material compósito, sendo que uma das razões para isso poderá ser a possível 

falta de ligação entre as fibras das estruturas e a matriz do hidrogel  117. Por outro lado, também é possível 

que a dimensão das fibras impressas não seja a indicada para reforçar, à compressão, a matriz de 

1PVA:0,2AAm, uma vez que apesar de se ter tentado diminuir ao máximo o diâmetro das fibras impressas, 

limitações técnicas da impressora restringiram o diâmetro mínimo a 200 m. A diminuição do diâmetro 

das fibras iria aumentar a área de contacto entre superfícies (reforço-hidrogel) 144,145, assim como 

aumentar o número de fibras impressas por camada. Uma alternativa possível seria alterar o método de 

extrusão para eletrofiação, que permite obter nanofibras (gama de diâmetros entre μm e nm) com uma 

grande área de contacto. Contudo, seria necessária uma grande otimização deste método para que fosse 

possível obter estruturas de reforço com uma morfologia organizada 146,147.  

 

Figura 28. Propriedades mecânicas de compressão dos hidrogéis de 1PVA:0,2AAm reforçados com estruturas 

impressas a 3D de Reforço 1 (PCU+15%AC) e Reforço 2 (PCU+2%NTC), obtidas a partir das curvas de tensão-

deformação de compressão. a) Módulo de elasticidade calculado no intervalo de deformação 0-5%. b) Tenacidade à 

compressão calculada até uma deformação de 60%. Os valores médios obtidos nos materiais 1PVA:0,2AAm, 

PCU+15%AC e PCU+2%NTC foram também incluídos para efeitos comparativos. As barras de erro correspondem a 

±Desvio Padrão. 
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3.2.1.2 Propriedades à tração 

Na Figura 29 mostra-se as curvas de tensão-deformação obtidas durante os ensaios de tração dos 

hidrogéis de 1PVA:0,2AAm reforçados com estruturas impressas de Reforço 1 (PCU+15%AC) e Reforço 2 

(PCU+2%NTC), ao passo que na Figura 30 apresenta-se a tensão máxima, deformação à fratura, módulo 

de elasticidade e tenacidade à fratura, calculados a partir destas curvas. Na Figura 30 foram também 

colocados os valores obtidos com os materiais 1PVA:0,2AAm, PCU+15%AC e PCU+2%NTC para efeito de 

comparação. 

 

Estes resultados mostram que a presença das estruturas de reforço diminui a tensão máxima, a 

deformação à fratura e a tenacidade à fratura dos materiais, em relação à matriz de 1PVA:0,2AAm, e 

pouco afeta o módulo de elasticidade (Figura 30). Durante os ensaios de tração, verificou-se a fratura 

inicial da matriz de 1PVA:0,2AAm e só depois ocorreu a fratura das fibras (Figura 31), mostrando a clara 

falta de ligação entre a matriz dos hidrogéis e as suas estruturas de reforço. 

 

 

 

 

 

Figura 29. Curvas típicas de tensão-deformação de tração dos hidrogéis de 1PVA:0,2 AAm reforçados com estruturas 

impressas a 3D de Reforço 1 (PCU+15%AC) e Reforço 2 (PCU+2%NTC). As curvas dos materiais 1PVA:0,2AAm, 

PCU+15%AC e PCU+2%NTC foram também incluídos para efeitos comparativos. 
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Figura 30. Propriedades mecânicas dos hidrogéis de 1PVA:0,2AAm reforçados com estruturas impressas a 3D de Reforço 1 

(PCU+15%AC) e Reforço 2 (PCU+2%NTC), obtidas a partir das curvas de tensão-deformação de tração. a) Tensão máxima. b) 

Deformação à fratura. c) Módulo de elasticidade calculado no intervalo de deformação 0-5%. d) Tenacidade à fratura. Os 

valores médios obtidos nos materiais 1PVA:0,2AAm, PCU+15%AC e PCU+2%NTC foram também incluídos para efeitos 

comparativos. As barras de erro correspondem a ±Desvio Padrão. 
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Figura 31.  Morfologia dos provetes de materiais reforçados durante um ensaio de tração. a) Provete de 1PVA:0,2AAm 

com Reforço 1. b) Provete 1PVA:0,2AAm com Reforço 2. 

Em suma, pode-se concluir que a inclusão no hidrogel de 1PVA:0,2AAm de estruturas de reforço impressas 

a partir de PCU+15%AC e PCU+2%NTC não surtiu o efeito desejado, não tendo por isso esta estratégia 

sido bem sucedida. Como se referiu anteriormente, as razões para este mau desempenho poderão estar 

relacionadas com as dimensões das fibras impressas, a densidade de fibras nas estruturas e a adesão da 

matriz às fibras.  

 

3.2.2 Intumescimento e teor de água de equilíbrio 

Na Figura 32 são apresentados a capacidade de intumescimento e o teor de água em equilíbrio de cada 

um dos materiais de 1PVA:0,2AAm reforçados com estruturas impressas a partir dos materiais de Reforço 

1 (PCU+15%AC) e Reforço 2 (PCU+2%NTC). Para fins comparativos são também apresentados os valores 

obtidos com os materiais 1PVA:0,2AAm, PCU+15%AC e PCU+2%NTC. 

Figura 32. a) Intumescimento (%) do 1PVA:0,2AAm com Reforço 1 (PCU+15%AC) e Reforço 2 (PCU+2%NTC). b) Teor 

de água de equilíbrio (%) do 1PVA:0,2AAm com Reforço 1 (PCU+15%AC) e Reforço 2 (PCU+2%NTC). As barras de erro 

correspondem a ±Desvio Padrão. 
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Os resultados mostram que a presença das estruturas de reforço diminui o intumescimento do material, 

de forma mais significativa no material com o Reforço 2 (Figura 32 a)), mas pouco afecta o teor de água 

de equilibrio (Figura 32 b)). Por um lado, é necessário considerar o possível efeito da presença de uma 

estrutura rígida no interior da matriz do hidrogel, que pode constranger a sua expansão, diminuindo o seu 

intumescimento, uma vez que ambos os materiais de reforço apresentam módulos de elasticidade mais 

elevados que a matriz do hidrogel. Por outro, os materiais de reforço, à partida, já apresentavam valores 

de intumescimento e teor de água de equilíbrio inferiores à do hidrogel 1PVA:0,2AAm, o que parece 

também contribuir para a diminuição dos valores obtidos com os materiais reforçados, uma vez que a 

relação do intumescimento e teor de água entre o material com Reforço 1 e Reforço 2 segue a tendência 

observada entre PCU+15%AC e PCU+2%NTC (Figura 32).  

 

3.2.3 Morfologia 

As microestruturas dos cortes transversais dos materiais de 1PVA:0,2AAm reforçados com Reforço 1 

(PCU+15%AC) ou Reforço 2 (PCU+2%NTC) são apresentadas na Figura 33. Na Tabela 9 são indicados os 

diâmetros médios das fibras, medido manualmente usando o software Image J 125  

  

Figura 33. Estruturas de reforço obtidas por impressão 3D. a) e b) PCU+15%AC (Reforço 1). c) e d) PCU+2%NTC 

(Reforço 2). Setas brancas – Zona não homogénea no interior das fibras. Setas pretas – Interface entre fibras e matriz 

do material. 
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Observando as estruturas dos materiais reforçados, podemos constatar que quer a matriz, quer o reforço 

apresentam características semelhantes aos materiais estudados anteriormente, ou seja, a matriz de 

1PVA:0,2AAm apresenta uma superfície de baixa rugosidade e sem poros (Figura 25), ao passo que as 

fibras têm uma estrutura interna porosa (Figura 33). Também se consegue observar uma diferença na 

morfologia e disposição dos poros dentro das fibras de PCU+15%AC e PCU+2%NTC, como se observou nos 

filmes estudados anteriormente (Figura 25). Além disto, pode-se observar também que a estrutura 

interna das fibras não é homogénea, isto é, nota-se a existência de uma zona central de menor densidade 

de material (Figura 33 setas brancas). Esta falta de homogeneidade pode estar relacionada com vários 

fatores, mas é possível que a facilidade que as soluções de PCU+15%AC e PCU+2%NTC tinham em 

precipitar, possa ter influenciado a extrusão e a coagulação destas soluções. 

Em relação ao formato das fibras, era esperado que estas apresentassem uma forma cilíndrica regular 

com um diâmetro aproximado 200 μm, dada o formato e diâmetro da agulha usada como extrusor 

durante a impressão. Como se pode observar, estas apresentam um formato irregular com um diâmetro 

médio próximo dos 200 m (Tabela 9) para as fibras do Reforço 1, indicando que durante o processo de 

coagulação possam ocorrer fenómenos de encolhimento ou a expansão em zonas diferentes das fibras. 

Há que salientar que a morfologia irregular das fibras (Figura 33) pode também ter aumentado o erro na 

medição manual do seu diâmetro e ser, em parte, responsável pela diferença entre os valores obtidos e 

o esperado.  

Tabela 9. Diâmetro das fibras dos materiais de Reforço 1 e Reforço 2 impressas em 3D. 

Materiais 
Diâmetro das fibras 

(μm) 

1PVA:0,2 AAm+ Reforço 1 (PCU+15%AC) 244±16 

1PVA:0,2 AAm+ Reforço 2 (PCU+2%NTC) 363±108 

 

Como foi referido  anteriormente aquando da discussão dos resultados dos ensaios mecânicos, uma das 

razões para a ineficiência das estruturas de Reforço 1 e Reforço 2 para melhorarem o módulo de 

elasticidade dos materiais reforçados produzidos poderá ser a falta de adesão entre a matriz do material 

e as fibras 117. Os resultados mostram precisamente essa falta de ligação, se observarmos a separação que 

existe na interface entre as fibras e a matriz do material (Figura 33 setas pretas). Contudo, parece que 

durante a inclusão ocorreu uma acomodação do material da matriz e possivelmente alguma penetração, 

na estrutura das fibras, uma vez que a zona de contacto apresenta uma superfície irregular, não observada 

nas outras zonas da matriz. Para ultrapassar este problema podia-se fazer um tratamento da superfície 

das fibras 131,148 , para aumentar a sua afinidade ao PVA e à AAm. Técnicas como tratamento com plasma 

de oxigénio ou recobrimento com polidopamina já foram propostas, para tornar a superfície de enxertos 

vasculares de policarbonato uretano mais hidrofílica148 e melhorar a adesão entre materiais. Mais estudos 

seriam necessários para otimizar estas estratégias no presente caso e melhorar as estruturas reforçadas. 
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É necessário realçar também que o efeito de descolagem observado pode ter sido agravado pelo método 

de preparação de amostras para o MVE, uma vez que não foi possível determinar quais os efeitos que a 

desidratação gradual e o corte das amostras possam ter causado. Na preparação de amostras biológicas 

para microscopia eletrónica, a escolha do método de preparação é de grande importância, pois sabe-se 

que este pode levar a alterações irreversíveis e artefactos nas estruturas das amostras, que podem 

influenciar os resultados obtidos 149.  

 

3.3 Carregamento/Libertação de diclofenaco 

O perfil de libertação do DCF dos materiais estudados não reforçados é mostrado na Figura 34. Observa-

se que os materiais à base de PVA libertam maiores quantidades de fármaco que os à base de PCU. Esta 

diferença nas taxas de libertação do DCF pode ser explicada pela dependência de fatores como a 

capacidade de intumescimento dos materiais, a afinidade do fármaco aos grupos funcionais presentes na 

matriz polimérica, bem como a morfologia dos materiais. Islam et al., já tinham demonstrado que a 

libertação de DCF de polímeros hidrofílicos é maior do que a de polímeros hidrofóbicos 150, o que está de 

acordo com os resultados obtidos 

A adição de AAm levou a um ligeiro aumento da quantidade de fármaco carregada (Figura 34) em relação 

ao PVA, que está de acordo com a diferença encontrada no intumescimento destes materiais (Figura 24 

a)). A afinidade entre a AAm e o fármaco poderá também explicar não só este ligeiro aumento, mas 

também a cinética da libertação que é mais rápida no hidrogel 1PVA:0,2AAm. Com efeito a interação 

entre a AAm e o fármaco poderá levar à retenção deste na matriz, impedindo a sua libertação prolongada. 

Esperava-se que a quantidade carregada e libertada de DCF fosse muito superior na presença da AAm, já 

que no início deste trabalho se optou por adicionar AAm porque o programa de modelação molecular 

AutoDock indicava que esta teria uma grande afinidade para o DCF. 

Figura 34. Perfis de libertação cumulativa de Diclofenaco (DCF) dos materiais: PCU, PCU+15%AC, PCU+2%NTC, PVA e 

1PVA:0,2AAm. As barras de erro correspondem a ±Desvio Padrão. 

Libertação de Diclofenaco 
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Em relação aos materiais à base de PCU, o intumescimento destes materiais (Figura 24 a)) parece não 

desempenhar um papel preponderante no comportamento de carregamento/libertação do fármaco, uma 

vez que a quantidade de DCF libertada pelo PCU é semelhante à libertada pelo PCU+2%NTC, que tem um 

intumescimento inferior (Figura 34). Por outro lado, os resultados das medidas de intumescimento em 

água podem não corresponder aos obtidos em solução de fármaco, não só devido ao efeito da presença 

do fármaco, que pode levar a valores de absorção distintos, como observado por Galante et al.151  mas 

também porque as experiências de intumescimento foram realizadas em condições diferentes. Com 

efeito as amostras foram carregadas com DCF a partir do seu estado desidratado, enquanto que no 

método usado para medir o intumescimento as amostras já estavam no seu estado hidratado. A 

reidratação pode não ser totalmente reversível. O PCU+15%AC foi o material que apresentou a maior 

quantidade de DCF libertada de entre os hidrogéis à base de PCU, o que parece indicar que existe uma 

maior afinidade deste fármaco para o AC 152. Por outro lado, a superfície deste material é a que apresenta 

os poros de maior tamanho (Figura 25 f), g)), o que pode ter promovido a entrada do fármaco na sua 

estrutura e a sua ligação ao AC.  

No que toca à cinética de libertação, esta ocorre rapidamente estabilizando ao fim das primeiras 5-8 

horas, no PVA, 1PVA:0,2AAm e PCU+2%NTC, ao fim de 24 horas no PCU e ao fim de 48 horas no 

PCU+15%AC (Figura 34). A libertação mais longa observada no PCU+15%AC suporta a ideia que o DCF 

tenha uma maior afinidade para com o AC 152, enquanto que resultados semelhantes têm sido observados 

noutros hidrogéis de PVA 116. Neste sentido, diferentes estratégias de melhoria dos perfis de libertação 

de hidrogéis de PVA têm sido propostas. Estas envolvem a introdução de barreiras moleculares 

hidrofóbicas, como a vitamina E, que aumentam o caminho percorrido por um fármaco hidrofílico dentro 

do material até ser libertado, ou surfactantes, como o cloreto de cetalcónio, que se ligam com grande 

afinidade ao DCF diminuindo a sua difusidade através do hidrogel 116. Estratégias similares podem ser 

consideradas para melhorar os perfis de libertação dos materiais estudados. O período de libertação ideal 

mínimo que cada um destes materiais deveria atingir seria 3 dias, uma vez que os tratamentos mais 

comuns com DCF envolvem a administração de 150 mg/dia durante um período de três dias 102. 
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4 Capítulo - Conclusões e trabalho futuro 

Este trabalho teve como objetivo produzir hidrogéis à base de PVA e PCU com propriedades adequadas 

para substituição/reparação da cartilagem. Através da adição de compostos específicos, procurou-se 

otimizar as propriedades mecânicas e tribológicas dos materiais produzidos. Investigou-se a possibilidade 

de reforçar o material que revelou melhor comportamento tribológico e capacidade de intumescimento 

com estruturas de fibras impressas a 3D dos materiais com melhor desempenho mecânico. Foi também 

avaliado o potencial dos hidrogéis para serem utilizados com fins terapêuticos, nomeadamente para 

serem plataformas de veiculação de um anti-inflamatório (diclofenaco), garantindo uma libertação 

controlada do mesmo no período pós-operatório imediato.  

Concluiu-se que a adição de quantidades crescentes de AAm aos hidrogéis de PVA piora em geral as suas 

propriedades mecânicas. No entanto um teor de 20% de AAm (1PVA:0,2AAm) não afeta 

significativamente o comportamento mecânico do PVA e aumenta a capacidade de absorção de água. 

Além disso, mantém ou diminui o coeficiente de atrito do material, dependendo da carga aplicada. A 

elevada capacidade de intumescimento dos hidrogéis de PVA levou a que estes absorvessem e 

libertassem uma elevada quantidade de fármaco. No entanto a libertação do fármaco ocorreu em poucas 

horas. 

Nos materiais à base de PCU, verificou-se que a adição de AC e NTC melhoraram drasticamente as 

propriedades mecânicas do PCU, mostrando-se materiais mais resistentes que os hidrogéis de PVA.  

Contudo, o efeito do AC sobre as propriedades mecânicas apenas é benéfico para uma quantidade 

adicionada até 10-15% de AC, enquanto que concentrações mais elevadas levam a uma manutenção ou 

uma diminuição dos valores obtidos. A capacidade de absorção de água dos materiais à base de PCU 

diminui com a presença de AC e NTC o que corroborou com os coeficientes de atrito superiores aos do 

PCU, obtidos sob 5N e 10N. A libertação de DCF a partir dos hidrogéis à base de PCU, foi melhorada com 

a presença de AC na composição, possivelmente devido à sua estrutura mais porosa e sua afinidade com 

o fármaco. Este hidrogel foi o que apresentou melhor desempenho em termos de libertação do fármaco, 

assegurando uma libertação sustentada do mesmo durante 48h. 

Ainda foi estudado o possível melhoramento das propriedades mecânicas do 1PVA:0,2AAm com a 

inclusão de estruturas de fibras impressas a 3D feitas a partir do Reforço 1 (PCU+15%AC) e Reforço 2 

(PCU+2%NTC), no entanto, não se verificou uma melhoria das propriedades mecânicas do hidrogel, 

possivelmente devido a falta de adesão entre as fibras e a matriz. 

Tendo em conta estes resultados, apesar dos materiais 1PVA:0,2AAm, PCU+15%AC e PCU+2%NTC se 

terem mostrado os mais promissores para substituição da cartilagem articular humana seria interessante 

estudar as variações dos valores de coeficiente de atrito dos materiais em ensaios feitos em líquido 

sinovial, ao invés da solução de PBS aqui utilizada. Caso fosse necessário melhorar o desempenho 

tribológico dos materiais, poderia considerar-se a possibilidade de adicionar à sua composição 
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monómeros ou outras substâncias com capacidade lubrificante. Finalmente, seria importante também 

avaliar o desgaste dos hidrogéis e estudar o efeito da alteração da velocidade e de uma maior variação de 

cargas nos ensaios sobre o comportamento tribológico.  

Relativamente aos estudos com fármaco, seria importante quantificar o fármaco incorporado e 

remanescente no hidrogel. Seria também útil avaliar o intumescimento na presença do fármaco. A adoção 

de outras estratégias para aumentar a quantidade de fármaco incorporado e melhorar a sua cinética de 

libertação (e.g. incorporação de outros monómeros ou substâncias com características específicas) é uma 

possibilidade também a considerar.  

No caso dos hidrogéis reforçados, para aumentar a adesão entre as fibras e a matriz de hidrogel, poder-

se-ia recorrer a tratamentos da superfície das fibras, enquanto que para melhorar as propriedades 

mecânicas, poder-se-ia estudar o efeito da diminuição do diâmetro das fibras na área de contacto entre 

superfícies ou o efeito da alteração da geometria das fibras, isto é, da alteração das direções de 

preenchimento de linha na estrutura.  

Finalmente, serão necessários estudos adicionais de estabilidade química e citotoxicidade para assegurar 

a correta integração do implante na articulação. 
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